
Anexa nr. 1 – Cerere de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații 
protejate pentru anul 2021 

 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru 
anul 2021 

 
 

I. Date de identificare solicitant 
 
PERSOANE FIZICE 
Nume: Prenume: 
Domiciliul: 
 
BI/CI seria ........... nr. ................ eliberată la data de ........................ de ........................... 
CNP:  
Telefon: Email: 
PERSOANE JURIDICE ȘI PFA / II / IF 
Denumire: 
Sediu Social: 
Înregistrată la ONRC cu nr.  ....................... 
CUI / CIF:  
Cod CAEN: 

   COORDONATE BANCARE: 
Banca / Trezorerie Sucursala / Agenția 
Nr. cont IBAN:   

ÎMPUTERNICIT/ADMINISTRATOR/REPREZENTANT LEGAL  
Nume  
 

Prenume 
 CNP               

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale  
* Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere.  Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de minimis va semna 
numai în cazul depunerii ”personal”. 
 
 

  Centrul Judeţean / Local 
APIA…………………. 
Nr. și data cerere ................................ 

Modalitate de depunere* 
 
   Personal        Poștă        Format electronic 
 
 

Numele, prenumele și semnătura  
funcţionarului APIA  care primeşte 
cererea 
 
 
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ……………………………. 



 
 

II. Suprafețe culturi și sume solicitate 
 
 Solicit înregistrarea în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, 
potrivit  HG nr. 651 / 16.06.2021 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de 
legume în spații protejate pentru anul 2021, pentru cultura .........................., după cum urmează:  
 
Nr. Crt. Suprafața solicitată 

           (mp) 
Cultura solicitată Valoare ajutor* 

(1)    
(2)    
(3)    
(4)    
TOTAL    

* 2000 euro/1000 mp/beneficiar/an 
 

III. Declaraţii  
 
 Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., identificat/ă cu BI/CI nr. 
......... / seria ...................., eliberat de ....................................................., la data de 
................................., având CNP ........................................, în calitate de 
titular/administrator/reprezentant legal al ............................................................., declar că: 
1. Am fost informat asupra condițiilor de înscriere în Programul de susținere a producției de 
legume în spații protejate și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 5 din 
HG nr. 651 / 16.06.2021; 
2. Declar că în perioada 2019-2021am / nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. 6 
alin. (1) din HG nr. 651 / 16.06.2021, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. 
(2), după cum urmează: 
......................................................................................, suma .......................................................... 
......................................................................................, suma ..........................................................  
......................................................................................, suma .......................................................... 
3. Mă angajez să notific în scris centrele județene / locale ale APIA, înainte de recoltare, în 
vederea efectuării verificărilor privind existența suprafeței, a culturii și evaluarea producției de 
legume înainte de recoltare potrivit HG nr. 651 / 16.06.2021;  
4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele 
obligatorii;  
5.  Mă angajez să prezint toate documentele justificative obligatorii după depunerea cererii de 
înscriere în Program, respectiv documentele care fac dovada valorificării producției obținute, 
precum și copia registrului de evidență a tratamentelor actualizat la zi și vizat de către Oficiul 
fito sanitar județean, în termen legal; 
6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la Programul de susținere a producției de 
legume în spații protejate; 
7. Mă angajez să notific în scris CJ / CL APIA, în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări 
privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în Program, anexând documentele 
justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul;  



8. Am fost informat de reprezentanții centrului județean / local APIA ............................. / 
municipiului București cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența 
suprafeței, a culturii și evaluarea producției înainte de recoltare. 
9. Cunosc prevederile art. 8 alin. (2) cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de 
minimis solicitat de către subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele necesare, 
reprezentând ajutor de minimis depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de 
minimis; 
10. Declar că dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor 
prevăzut în Anexa nr. 1 la HG nr. 651 / 16.06.2021;  
11. Sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în baza de date a 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării 
plăţii transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări 
economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru 
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;  
12. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii 
scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale 
în materie și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime;  
13. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în 
formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Semnătura beneficiar       Data 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV. Lista documentelor ataşate cererii de înscriere în Programul de susținere a producției 
de legume în spații protejate 
 

 
Conform datelor transmise de către Direcțiile Agricole Județene, suma încasată în anii anteriori 
pentru ajutoarele de minimis reglementate de prev. art. 9 din HG nr. 651 / 16.06.2021 este de 
.............................. lei. 
Valoarea maximă potențial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate este 
de ................ lei.  
 
Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată în registrul electronic. 
 
 
 
Controlul vizual a fost efectuat de către  
(nume, prenume, semnătură funcționar) 
 

 

Nr. 
Crt. 

Documente ataşate cererii de înscriere în Program: 
DA 

 
 

NU 
 
 

NU E 
CAZUL 

*Control 
vizual 

Functionar 
1.  Copie BI/CI solicitant     

2.  Copie BI/CI  administrator/reprezentant legal     

3.  
Copie a atestatului de producător din care rezultă 
valabilitatea la data depunerii cererii până la 
31.12.2021 

  
  

4.  Împuternicire/procură notarială     

5.  

Copie a Certificatului de Înregistrare la Oficiul 
Național al Registrului Comerțului/ Registrul Național 
al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia 
își desfășoară activitatea 

  

  

6.  Dovadă cont bancar/trezorerie     

7.  

Adeverință în original, care să ateste, conform 
înscrisurilor aferente anului 2021, din Registrul 
agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată 
de solicitant 

  

  


