MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
CENTRUL JUDEŢEAN ____________________
CADRU REZERVAT APIA - CJ
Număr cerere ..........................................
Data recepţionării la APIA - .............../............/..................

CERERE DE SPRIJIN FINANCIAR
PENTRU APLICAREA SCHEMEI DE DEFRIŞARE
A PLANTAŢIILOR VITICOLE
Campania 200 __ / 200__
1.Date de identificare a solicitantului(NOTĂ : VA RUGAM SĂ COMPLETAŢI FORMULARUL CU

MAJUSCULE )

Numele şi prenumele__________________________________________________________________
CNP _______________________________________________________________________________
Denumire Societate Comerciala__________________________________________________________
CUI _____________________________________________________________-__________________
Adresa completă a solicitantului__________________________________________________________
Oraşul______________________ _________Cod poştal_____________________________________
Tel/Fax/e-mail________________________________________________________________________
Numar Registrul Fermelor APIA(RO)_________________________________________________
Supraf.viticola totala aflata in proprietate____________________________ha

2. SOLICIT SĂ BENEFICIEZ DE PRIMA comunitară acordată pentru aplicarea schemei de
defrişare, în calitate de proprietar, în baza datelor înscrise în tabelul cu suprafete de defrisat al
acestei cereri pentru o suprafaţă totală de:.......................ha(total coloana nr.5 din tabel).
3. Graficul de executie al defrişării :
Data începerii lucrărilor de defrişare .............../............/..................
Data finalizării lucrărilor de defrişare .............../............/..................

4.Criteriile de aprobare prioritara a cererilor
□ Ma incadrez in prevederile art. 3.pct.5 ,a) din anexa la Ord MADR 572/2008 (se va defrişa
întreaga suprafaţă)

□

Ma incadrez in prevederile art.3.pct 5,b) din anexa la Ord MADR 572/2008(solicitanţi cu
vârsta peste 55 de ani )

1

Tabel cu suprafetele de defrişat
Lucrările de defrişare vor fi executate în termenul angajat pentru parcelele cultivate cu viţă de
vie situate în comuna/le................................ satul/ele.......................... prezentate în tabelul
următor :

Nr.
Crt.

CNPV

Suprafaţa*
actuală
a parcelei

Soiul
actual

*Suprafaţa
solicitată
pentru
defrişare
ha

Randament conf.
Ord.572/2008
Art.2,pct (5) si( 7)**

4

5

6

ha

1

2

3

hl/ha

2

TOTAL
* se va completa suprafata rotunjita la doua zecimale
* *1.rubrica este obligatorie pentru solicitantii care au depus declaraţii de recoltă in campaniile 2005-2006,2006-2007şi
2007-2008 si se calculeaza după formula:
a )Pentru soiuri de vin alb: R = producţia 2006+ producţia 2007+ producţia 2008 X 0,7
3
b) )Pentru soiuri de vin rosu: R = producţia 2006+ producţia 2007+ producţia 2008 X 0,65
3
2.Solicitanţii care nu au depus declaraţii de recolt,deţinători de suprafeşe cuprinse intre 0,3 şi 0,49 ha vor depune dovada
solicitării la DADR judetean a solicitarii comunicarii randamentului mediu al regiunii viticole in cauză, stabilit pe baza datelor
obţinute de la ONVV
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Anexez în sprijinul prezentei cereri documentele justificative necesare:

□

copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice; certificat de înmatriculare

şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

□

copie a documentului oficial care dovedeşte dreptul de proprietate a suprafeţelor pentru care se solicită

prima de defrişare;

□ fişa informatizată a parcelelor viticole din RPV pentru suprafeţele pentru care se solicită prima de defrişare;
□

copie a declaraţiilor de recoltă/producţie pentru trei campanii viticole consecutive, precedente solicitării

primei de defrişare înregistrate la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului
Bucureşti, cu excepţia producătorilor persoane fizice/juridice care nu au obligaţia de a depune declaraţii de
recoltă/producţie;

□

harta imprimată în format A/3 (ortofotoplan) furnizată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură –

centrul judeţean care conţine datele de identificare spaţială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafeţele
de teren pentru care se solicită prima de defrişare precum şi schiţa orientativă a poziţionării acestora în cadrul
blocurilor fizice;

□ declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că suprafaţa pentru care solicită prima de defrişare nu a
făcut obiectul unui sprijin comunitar sau naţional pentru măsuri de restructurare/reconversie în ultimii zece ani
vinicoli care precedă solicitarea de defrişare şi nici a unui sprijin comunitar în cadrul nici unei alte organizări
comune de piaţă în ultimii cinci ani vinicoli care precedă solicitarea de defrişare;

□

declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că suprafeţele viticole sunt întreţinute în bune condiţii

agricole şi de mediu;

□ documentul de identitate bancară(persoanele juridice vor prezenta documentul emis de TREZORERIE)
ANGAJAMENT
Mă angajez să efectuez lucrările de defrişare în termenul menţionat, să furnizez orice document
justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi în cazul în care declaraţia mea se va dovedi
falsă, să înapoiez la simpla cerere a APIA, suma care a fost virată de aceasta sub titlul de primă, fără a
prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile comunitare privind aplicarea schemei de defrişare, de condiţiile
de acordare specificate în OM 572 /2008 pentru campania sub titlul căreia se cere prima şi recunosc că orice
încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de APIA antrenează respingerea primei sau înapoierea sumelor
incorect încasate.
Certific faptul că nu a mai fost prezentată nici o altă cerere pentru aceeaşi suprafaţă şi nici nu a beneficiat de un
ajutor naţional sau comunitar pentru restructurare/reconversie în ultimii 10 ani şi nu a făcut obiectul unui sprijin
comunitar în cadrul nici unei alte organizări comune de piaţă în ultimii cinci ani vinicoli care precedă solicitarea
de defrişare.
Sunt de acord ca in cazul în care se constată că nu am îndeplinit, pe exploataţia mea, oricând în decurs de
trei ani de la plata primei de defrişare, cerinţele de reglementare în materie de gestionare şi din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 şi în cazul în care nerespectarea este rezultatul unei acţiuni sau al unei omisiuni direct
imputabile beneficiarului, sa fie redusă sau anulată suma de plată, fie parţial, fie în întregime, în funcţie de
gravitatea, durata, permanenţa şi repetiţia nerespectării, mă oblig, dacă este cazul, să rambursez această sumă
în conformitate cu condiţiile stabilite în dispoziţiile respective.

DATA
…………………………

SEMNATURA ŞI ŞTAMPILA SOLICITANTULUI
………………………………………............
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