GHIDUL PRIM – CUMPĂRĂTORULUI DE LAPTE DE VACĂ
Material informativ
pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de cumpărare a
laptelui de vacă de la producători în vederea procesării sau vânzării către
unităţile de procesare
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INTRODUCERE
Cui i se adresează ghidul?
Ghidul este adresat operatorilor economici care desfăşoară activităţi de achiziţionare a
laptelui crud de vacă de la producători, în vederea procesării sau vânzării către alte unităţi
de procesare şi care au obligaţia de a se înregistra în Registrul prim-cumpărătorilor de
lapte .

LEGISLAŢIE
Legislaţie comunitară:
 Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001
şi (CE) nr.1234/2007 ale consiliului ( Regulamentul unic OCP ), cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012
privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile
contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul
laptelui şi al produselor lactate;
Legislaţie naţională:
 Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi
al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din
sectorul laptelui şi al produselor lactate;
 Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol;
 H.G. nr.441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii
nr.297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul
laptelui şi al produselor lactate;
 O.M.A.D.R. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 alin. (1) din
Legea 145/2014, modificat prin OMADR 1565/2015;
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 O.M.A.D.R. 1638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a proceduri de înregistrare în
Registrul prim – cumpărătorilor de lapte.

DEFINIŢII
Amenda
Autoritatea competentă

Aviz de înregistrare

Cantitatea de lapte achiziţionată
Cantitatea de lapte contractată
Carnet de comercializare a produselor din

sectorul agricol

Cerere
Colector

Contestaţia

Contract cadru

sancţiune,penală,administrativă,civilă, ş.a.m.d.,
ce constă în plata unei sume de bani, aplicată în
urma încălcării unei norme legale.
MADR, prin APIA pentru înregistrarea în
Registrul prim cumpărătorilor;
MADR, prin ANZ pentru controlul la faţa locului
şi aplicarea sancţiunilor;
documentul eliberat de autoritatea competentă,
care certifică îndeplinirea de către persoana
juridică în cauză a condiţiilor de înregistrare ca
prim-cumpărător de lapte de vacă;
cantitatea de lapte crud de vaca, exprimată în
kilograme, achiziţionată de către un colector sau
procesator de lapte de vaca de la producători;
cantitatea de lapte crud vaca negociată în cadrul
unui contract şi care face obiectul livrărilor catre
un colector sau procesator.
documentul utilizat de persoana fizică care
deţine atestat de producător, precum şi de
soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz,
pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata
sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole
obţinute în ferma/gospodăria proprie.
formular tipizat, pus la dispoziţie de către APIA,
completat de solicitant în vederea obţinerii
avizului de înregistrare ca prim cumpărător;
întreprindere care transportă lapte crud de la un
fermier sau de la alt colector la un procesator de
lapte crud sau un alt colector, caz în care
proprietatea laptelui crud este transferată de
fiecare dată;
plângere, obiecţie scrisă împotriva unei măsuri
sau memoriu adresat unui organ administrativ
prin care se cere revizuirea sau anularea unui
act administrativ.
Contract prin care se stabilesc principiile relaţiei
contractuale dintre părţi

4

Contract de livrare al laptelui crud
Contravenţie
Control la faţa locului

Declaraţia lunară

Lapte crud

Oferta de contract

Preţ negociat
Prim cumparator de lapte

Producător

Registrul prim - cumpărătorilor
Sancţiune

contract individual încheiat în formă scrisă, între
cumpărător şi producător, având ca obiect
furnizarea de lapte crud
încălcare a dispozițiilor unei legi, ale unui
regulament etc., care se sancționează cu amendă
sau avertisment.
acţiune prin care se determina dacă activităţile
desfăşurate de către unităţile din sectorul
laptelui şi al produselor lactate, se efectuează
conform legislaţiei în vigoare
document prin care prim - cumpărătorul notifică
pana la data de 15 a fiecărei luni, cantitatea de
lapte crud care a fost achiziţionată de la
producători în cursul lunii precedente
produsul obţinut din mulsul uneia sau mai
multor vaci, care nu a fost tratat termic la peste
40 0 C sau supus unui tratament cu efect
echivalent .
este propunerea de a contracta,de regula fiind
primul pas în încheierea unui contract
comercial. Oferta de a contracta trebuie să
îndeplinească anumite condiţii: a) să fie fermă;
b) să fie precisă şi completă; c) să fie neechivocă;
d) să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă,
conştientă şi cu intenţia de a angaja din punct de
vedere juridic.
pret de vanzare a laptelui crud stabilit in cadrul
unui contract de achizitie.
întreprindere sau grup de întreprinderi care
cumpără lapte crud de la producători, pentru a-l
supune uneia sau mai multor operaţiuni de
colectare, ambalare, depozitare, răcire sau
transformare, inclusiv în temeiul unui contract
ori pentru a-l ceda uneia sau mai multor
întreprinderi care tratează sau prelucrează
laptele ori alte produse lactate.
persoană fizică sau juridică ale cărei exploataţii
se află pe teritoriul României, care produce şi
livrează lapte crud de vacă către un prim
cumpărător.
Registrul prim cumparatorilor de lapte
administrat de APIA, care cuprinde informaţii
referitoare la prim cumpărători.
pedeapsa prevăzută de lege pentru cei care
încalcă dispoziţiile ei.
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1. Obţinerea codului unic de înregistrare.
Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI este o condiţie necesară
pentru operatorii economici din sectorul laptelui şi produselor lactate şi se face o singură
dată, pentru fiecare solicitant.
Pentru obţinerea Codului Unic de Identificare, solicitantul trebuie să depună la sediile
APIA formularul de înscriere în RUI.

2. Inregistrarea prim-cumpăratorilor din sectorul laptelui şi al produselor lactate.
Operatorii economici care trebuie să fie înregistraţi în Registrul prim – cumpărătorilor
sunt încadraţi astfel:
a) operatori economici care încep activitatea de cumpărare a laptelui de vacă de
la producători;
b) operatori economici care au fost inscrişi în Registrul cumpărătorilor de lapte
conform O.M.A.D.R. 695/2008 şi au activat în sistemul cotei de lapte.
a) Operatorii economici care încep activitatea de cumpărare a laptelui de vacă de la
producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în
continuare prim – cumpărători, pot fi înregistraţi în Registrul prim – cumpărătorilor dacă
depun la APIA aparat central cererea de acordare a avizului de înregistrare ca prim
cumpărător în sectorul laptelui şi al produselor lactate.
b) Operatorii economici care au activat în sistemul cotei de lapte vor fi înregistraţi
“de facto” in Registrul prim-cumparatorilor de lapte, conform noilor reglementari, numai
daca depun la A.P.I.A. aparat central declaratia angajament, copia contractului cadru care
sta la baza relatiilor comerciale cu producatorii de lapte de vacă şi numărul unic de
identificare A.P.I.A.
Înregistrarea ca prim-cumpărători se va face numai după ce se constată că aceştia
îndeplinesc următoarele condiţii:
 sunt inscrişi în Registrul unic de identificare APIA;
 deţin un contract cadru care stă la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de
lapte;
 deţin un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire
cantitativă, calitativă şi valorică a cantităţilor de lapte achiziţionate;
 deţin echipamente necesare pentru determinarea cantitativă şi calitativă a laptelui
achiziţionat de la producători;
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 desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de colectare, transport, ambalare,
depozitare, răcire sau transformare a laptelui crud de vacă;
 utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate / înregistrate sanitar
veterinar;
 utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea
informaţiilor către APIA.
Cumpărătorii aprobaţi şi înscrişi în Registrul Cumpărătorilor conform O.M. 695/2008
sunt înregistraţi “de facto” ca prim-cumpărători, în sensul prevederilor Legii 297/2013,
numai dacă:
 au depus la APIA aparat central declaraţia – angajament prin care au luat la
cunoştinţă de obligaţiile care le revin;
 au transmis la APIA contractul cadru care stă la baza relaţiilor comerciale cu
producătorii de lapte.

2.1 Depunerea cererilor.
Formularul cererii de înregistrare ca prim-cumpărător este descris în anexa 1.
Formularul declaraţiei-angajament al cumpărătorului înregistrat conform OMADR
695/2008 este descris la anexa 2.
Formularele cererilor/declaraţiilor-angajament sunt distribuite şi puse la dispoziţia
solicitanţilor prin intermediul funcţionarilor CJAPIA şi prin intermediul site-ului APIA
www.apia.org.ro
Cererile de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor de lapte trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
să fie întocmite pe formularul standard;
să fie completate lizibil sau preferabil tehnoredactate;
să fie completate în integralitate;
să fie semnate şi ştampilate de reprezentantul legal sau de persoana nominalizată să
reprezinte;
 să conţină toate documentele solicitate în copie, purtând sintagma “conform cu
originalul” , semnătura şi ştampila reprezentantului legal;
 dacă au fost solicitate informaţii suplimentare de către APIA, acestea trebuie să fie
transmise în termen de 10 zile de la primirea notificării.
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Declaraţiile – angajament pentru obţinerea avizului de înregistrare în Registrul
prim – cumpărătorilor de lapte trebuie să îndeplinească condiţiile descrise mai sus, cu
menţiunea că trebuie transmise în termen legal, respectiv până la 29.07.2015.
Reprezentantul legal al operatorului economic va depune cererea / declaraţiaangajament la sediul APIA aparat central. Depunerea se poate face personal sau prin poştă
cu confirmare de primire, pe adresa : Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Bulevardul Carol I, nr. 17, Sector 2, Bucureşti.
Operatorii economici care solicită înscrierea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
trebuie să depună cererea însoţită de următoarele documente, în copie:
 certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
 certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru;
 contractul cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte /
copia statutului cooperativei agricole în care este menţionată neobligativitatea
încheierii unui contract cu membrii acesteia;
 autorizaţie / document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor pentru fiecare punct de lucru;
 buletinul /cartea de identitate al reprezentantului legal sau al/a persoanei
desemnate în relaţia tehnică cu APIA;
 documentul de înregistrare în Registrul unic de identificare APIA;
 procură / împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte
unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal.

Pentru obţinerea înregistrării “de facto” ca prim-cumpărător, cumpărătorii de lapte
aprobaţi deja în Registrul cumpărătorilor, trebuie să depună declaraţia-angajament însoţită
de copia contractului cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte
/ copia statutului cooperativei agricole în care este menţionată neobligativitatea încheierii
unui contract cu membrii acesteia şi, dacă este cazul, cumpărătorii vor actualiza dosarul cu
următoarele copii ale documentelor în funcţie de modificările survenite:
 certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
 certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru;
 autorizaţie / document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor pentru fiecare punct de lucru;
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 buletinul / cartea de identitate al reprezentantului legal sau al/a persoanei
desemnate în relaţia tehnică cu APIA;
 documentul de înregistrare în Registrul unic de identificare APIA;
 procură / împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte
unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal;
După depunerea cererii de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor de lapte, se va
efectua un control la faţa locului de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru a se
constata dacă sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare.
Avizul de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor se emite în termen de 60 de zile
de la data depunerii cererii / declaraţiei angajament.
Avizul de înregistrare in Registrul prim cumpărătorilor va fi transmis solicitantului în
termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, prin poştă cu confirmare de primire.

3. Modificarea datelor de identificare ale prim-cumpărătorilor
Informaţiile cu privire la prim-cumpărători pot fi modificate în următoarele situaţii:
 schimbarea denumirii unităţii;
 modificarea adresei sediului social;
 modificarea/eliminarea/adăugarea de noi puncte de lucru;
 schimbarea reprezentantului legal al unităţii;
 oricare alte situaţii care impun modificarea datelor de identificare
Cererea de modificare a datelor de identificare este descrisă în anexa 3.
Formularele cererilor de modificare a datelor de identificare sunt puse la dispoziţia
solicitanţilor prin intermediul funcţionarilor APIA şi prin intermediul site-ului APIA
www.apia.org.ro .
Reprezentantul legal al operatorului economic va depune cererea de modificare a
datelor de identificare la sediul APIA central. Depunerea se poate face personal sau prin
poştă cu confirmare de primire.
Cererea va fi însoţită de copiile actelor doveditoare. Copiile de pe actele doveditoare vor
fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
Cererea de modificare a datelor de identificare se va depune la Registratura APIA unde
va primi un număr de înregistrare.
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4. Declaraţii lunare obligatorii
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din HG 441/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, până la data de 15 a fiecărei luni, prim – cumpărătorii de lapte de vacă au
obligaţia să depună declaraţia lunară privind cantitatea de lapte crud care a fost
achiziţionată de la producători în luna precedentă.
Declaraţia lunară se va întocmi pe baza documentelor fiscale emise de producătorul
de lapte, facturi fiscale sau file autocopiative din carnetul de comercializare.
Declaraţia lunară (anexa 4) cuprinde două anexe şi va fi transmisă în format
electronic.
Anexa 4.1, în format Excel, va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
a. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte:






denumire prim cumpărător;
CUI/CIF;
Numărul din Registrul Cumpărătorilor de lapte
Adresa sediului social;
Data ieşirii din unitate a informaţiilor;

b. informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar










Luna pentru care se efectuează raportarea informaţiilor;
Nume şi prenume producător;
CNP/CUI producător;
Cod exploataţie producător;
Număr contract de livrare lapte;
Data încheierii contractului;
Data încetării contractului;
Cantitatea de lapte contractată;
Cantitatea de lapte achiziţionată în luna precedentă (luna pentru care se efectuează
raportarea informaţiilor)

Anexa 4.2, scanată în format PDF sau TIF, va cuprinde obligatoriu următoarele
elemente:
a. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte:
 denumire prim cumpărător;
 CUI/CIF;
 Numărul din Registrul Cumpărătorilor de lapte;
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Adresa sediului social;
Data şi numărul ieşirii din unitate a informaţiilor;

b. informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar
 Numărul total al producătorilor care au efectuat livrări în luna pentru care se
raportează informaţiile;
 Cantitatea de lapte achiziţionată total, exprimată în kilograme, în luna pentru care se
raportează informaţiile.
c. Numele şi prenumele reprezentantului legal al prim cumpărătorului,
semnătura şi ştampila
Numărul total al producătorilor din anexa 2 va fi compus din totalitatea
producătorilor care au efectuat livrări în luna pentru care se face raportarea.
Cantitatea totală de lapte achiziţionaţă, va rezulta din totalizarea cantităţilor de
lapte, exprimate în kilograme, achiziţionate de la producătorii care au efectuat livrări în
luna pentru care se face raportarea informaţiilor.
Declaraţiile lunare obligatorii şi/sau solicitarea informaţiilor suplimentare se vor
transmite prin e-mail la adresa primcumparatori@apia.org.ro .

5. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de înregistrare ale prim-cumpărătorilor de
lapte
Anual se vor desfăşura controale la faţa locului pentru fiecare prim cumpărător
înregistrat, cu privire la menţinerea condiţiilor de înregistrare.
În urma analizei şi interpretării rezultatelor controlului la faţa locului, dacă se constată
abateri administrative APIA va lua, în funcţie de caz, următoarele măsuri:



suspendarea pentru o perioadă determinată a avizului de înregistrare;
retragerea avizului de înregistrare ca urmare a neadoptării măsurilor corective în
termenul stabilit la data suspendării .

Dacă se constată abateri contravenţionale, ANZ va aplică amenzi conform Legii 297/2013:


efectuarea livrării de lapte crud între producător şi prim – cumpărătorul de lapte fără
încheierea unui contract în formă scrisă, cu amendă de la 1500 la 2000 lei;
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refuzul prim – cumpărătorului de a primi în control reprezentanţii organismelor de
control sau nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuării
controlului, cu amendă de la 500 – 1000 lei;
neutilizarea unui sistem de evidenţă de către prim-cumpărători care să cuprindă
balanţa intrarilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, cu amendă de la 500
la 1000 lei;
netransmiterea de către prim – cumpărătorii de lapte crud autorităţii competente a
informaţiilor referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul
fiecărei luni, cu amendă de la 500 -1000 lei.

Anexe
Anexa nr. 1
CERERE
de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte
Subscrisa (denumire operator economic)
CUI:
Sediul social:
Localitatea:
Nr.

ID APIA

Strada:
Bl.:

Telefon:

Ap.:

Judeţ:

Fax:

e-mail:

Punct(e) de lucru în*:
Denumire:
Localitate:

Judeţ:

Denumire:
Localitate:
*utilizaţi anexa
Reprezentată prin :
Nume:
Domiciliat în localitatea:

Judeţ:

Prenume:
Strada:
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Nr.:
Bl.:
Ap.:
Judeţ:
CI/BI
Nr:
CNP:
Seria:
Eliberat(ă) de:
La data de:
Paşaport
Ţara de provenienţă
seria:
solicit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, înregistrarea în registrul primcumpărătorilor de lapte.
Pentru aceasta anexez, în copie, următoarele documente:
 certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
 documentul de înregistrare în Registrul unic de identificare A.P.I.A.
 certificatul constatator, pentru fiecare punct de lucru;
 contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte / copia
statutului cooperativei agricole, din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art.
148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor
agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 130370 /
2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
 autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru fiecare punct de lucru
şi/sau (după caz) autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru mijloacele
de transport al laptelui;
 buletinul/cartea de identitate /paşaportul reprezentantului legal sau al/a/al persoanei
desemnate în relaţia tehnică cu A.P.I.A.;
 procura / împuternicirea notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte
unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal.
În calitate de reprezentant legal al operatorului economic, declar pe proprie
răspundere că, în conformitate cu prevederile art.3, alin. (6) din Legea 297/2013:
 unitatea deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire
cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime, în conformitate cu
prevederile legale;
 unitatea utilizează echipamente omologate metrologic pentru măsurare cantitativă şi
calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;
 unitatea desfăşoară conform legii următoarele activităţi având ca obiect laptele crud de vacă:
colectare da / nu, transport da / nu, ambalare da / nu, depozitare da / nu, răcire da / nu,
transformare da / nu;
 unitatea utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitarveterinar;
 unitatea utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea
declaraţiilor către A.P.I.A..
Am luat la cunoştinţă de prevederile art.13 si art.14 din Legea 297/2013 şi mă angajez :
 să achiziţionez orice cantitate de lapte de la producători numai în baza unui contract scris
între părţi, conform legii;
 să transmit până la data de 15 a fiecărei luni potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţii
competente, informaţiile referitoare la cantitatea de lapte crud care a fost livrată unităţii în luna
precedentă;
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 să păstrez, conform art. 25 din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, toate documentele justificative pentru achiziţie şi plată care să ateste
operaţiunile efectuate precum şi documentele care justifică valoarea şi cantităţile de produse
comercializate;
 ca unitatea să utilizeze un sistem de evidenţă, care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor
pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare;
 să permit accesul în unitate a reprezentanţilor organismelor de control competente şi să
pun la dispoziţia acestora documentele necesare efectuării controlului;
 să înştiinţez în scris autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare şi
asupra încetării / suspendării activităţii, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.
Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286 / 2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în prezentul formular sunt
reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în
declaraţii.
Reprezentant legal,
Data ___________________
Nume şi prenume _______________________
Funcţia________________________________
Semnătura ____________________________
Ştampila
Anexa 2
Declaraţie – angajament
pentru obţinerea avizului de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor de lapte
Subscrisa (denumire operator economic)
CUI:
Sediul social:
Localitatea:
Nr.:

ID A.P.I.A

Strada:
Bl.:

Telefon:

Ap.:

Judeţ:

Fax:

e-mail:

Punct(e) de lucru în*:
Denumire:
Localitate:

Judeţ:

Denumire:
Localitate:

Judeţ:

*utilizaţi anexa
Reprezentată prin :
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Nume:

Prenume:

Domiciliat în localitatea:
Nr.:
Bl.:
CI/BI Seria:
Eliberat(ă) de:

Nr:

Ap.:

Strada:
Judeţ:
CNP:
La data de:

Paşaport
Ţara de provenienţă
seria:
În vederea înscrierii în registrul prim-cumpărătorilor de lapte şi pentru actualizarea
informaţiilor, ca urmare a modificărilor survenite, anexez în copie:
 certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
 documentul de înregistrare în registrul unic de identificare A.P.I.A.;
 certificatul constatator, pentru fiecare punct de lucru;
 contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte / copia
statutului cooperativei agricole din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148
alineatele (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor
agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 130370 /
2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
 autorizaţia / documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru fiecare punct de lucru
şi/sau (după caz) autorizaţia / documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru mijloacele de
transport al laptelui;
 buletinul / cartea de identitate / paşaportul reprezentantului legal sau al / a persoanei
desemnate în relaţia tehnică cu A.P.I.A.;
 procura / împuternicirea notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte
unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal al unităţii.
În calitate de reprezentant legal al operatorului economic, declar pe proprie răspundere
că, în conformitate cu prevederile art.3, alin. (6) din Legea 297/2013 privind stabilirea
relaţiilor contractual din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea
organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate:
 unitatea deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire
cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime;
 unitatea foloseşte echipamente omologate metrologic pentru măsurarea cantitativă şi calitativă a
laptelui achiziţionat de la producători;
 unitatea desfăşoară conform legii următoarele activităţi având ca obiect laptele crud de vacă:
colectare da / nu, transport da / nu, ambalare da / nu, depozitare da / nu, răcire da / nu,
transformare da / nu;
 unitatea foloseşte spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate / înregistrate sanitar-veterinar;
 unitatea foloseşte un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea
declaraţiilor către A.P.I.A..
Am luat la cunoştinţă de prevederile art.13 si art.14 din Legea 297/2013 şi mă angajez :
 să achiziţionez orice cantitate de lapte de la producători numai în baza unui contract scris
între părţi, conform legii;
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 să transmit până la data de 15 a fiecărei luni potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţii
competente, informaţiile referitoare la cantitatea de lapte crud care a fost livrată unităţii în luna
precedentă;
 să păstrez, conform art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, toate documentele justificative pentru achiziţie şi plată care să ateste
operaţiunile efectuate, precum şi documentele care justifică valoarea şi cantităţile de produse
comercializate;
 ca unitatea să utilizeze un sistem de evidenţă care cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru
cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare;
 să permit accesul în unitate a reprezentanţilor organismelor de control competente şi să pun la
dispoziţia acestora documentele necesare efectuării controlului;
 să înştiinţez în scris autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare sau
încetării /suspendării activităţii, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.
Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286 / 2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în prezentul formular sunt
reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în
declaraţii.
Reprezentant legal,
Nume şi prenume _______________________
Funcţia________________________________
Semnătura ____________________________
Ştampila

Data ___________________

Anexa 3
CERERE DE MODIFICARE A DATELOR DE IDENTIFICARE
Subscrisa(beneficiar)..................................................................................................................................
CUI//CIF.......................................................................................... solicit modificarea datelor, astfel:
Informaţii iniţiale :
Denumire unitate
CUI, CIF
Cod RUI
Denumire punct de lucru:

Adresă sediu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada..........................
nr....bloc........Ap..............Cod postal............telefon............fax........email..............
....................................
Adresă sediu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada..........................
nr....bloc........Ap..............Cod postal............telefon............fax........email..............
....................................
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Denumire punct de lucru:

Adresă sediu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada...................
.......nr....bloc........Ap..............Cod
postal............telefon............fax........e-mail..............
....................................

Nume şi prenume reprezentant legal

Adresă de domiciliu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada...................
.......nr....bloc........Ap..............Cod
postal............telefon............fax........e-mail..............
....................................

CNP
Informaţii modificate :
Denumire unitate

Adresă sediu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada.
.........................nr....bloc........Ap..............Cod
postal............telefon............fax........e-mail..............
....................................

CUI, CIF
Cod RUI
Denumire punct de lucru:

Adresă sediu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada.
.........................nr....bloc........Ap..............Cod
postal............telefon............fax........e-mail..............
....................................

Denumire punct de lucru:

Adresă sediu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada.
.........................nr....bloc........Ap..............Cod
postal............telefon............fax........e-mail..............
....................................

Nume şi prenume reprezentant legal

Adresă de domiciliu:
Judeţ.........................................Localitate.................strada.
.........................nr....bloc........Ap..............Cod
postal............telefon............fax........e-mail..............
....................................

CNP
Data:

Semnătură/ştampilă beneficiar:

Se completează de funcţionarul APIA
Controlul vizual al formularului a fost
efectuat şi datele au fost modificate în baza de
date APIA

Data

Nume şi prenume

Anexa 4.1
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Semnătura

Denumire prim-cumpărător………………………………
CUI…………………….................
Numar de inregistrare in Registrul prim-cumpărătorilor…..
Adresa sediu social…………………………………………
Data

DECLARAŢIA LUNARĂ A PRIM CUMPĂRĂTORULUI
Luna………………………………………………..Anul…………………………
Nr
crt

Nume şi
prenume
producător

CNP/CUI

Cod
exploataţie

Numar
contract

Data
încheierii
contractului

Data
încetării
contractului

Cantitate de lapte
achiziţionată în
luna precedentă
(kg)

Anexa 4.2
Denumire prim-cumpărător…………………………………
CUI…………………….................
Nr RC……………………………….
Adresa sediu social………………………………………………
Telefon/fax……………………………………………….
E-mail…………………………………………………………

DECLARAŢIA LUNARĂ A PRIM CUMPĂRĂTORULUI
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Nr crt

Luna………………………………………………..Anul…………………………
Nr total producători
Cantitate de lapte achiziţionată în luna
precedentă (kg)

Declar că datele înscrise în prezentul formular sunt reale şi corecte, iar în caz contrar vom suporta
rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.
Reprezentant legal,
Nume şi prenume…………….................………………….
Funcţia……………………………................……………
Semnătura şi ştampila…………………………..
Data………………………………….............
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