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   Pe scurt: tot ce trebuie să ştiţi pentru accesare  
(extras din Informarea APIA)  

 

 

IMPORTANT !!!   
 
Etape premergătoare depunerii cererii de plată de către apicultori : 
 

 Inainte de efectuarea achizițiilor apicultorii trebuie să solicite către ANZ – 
Oficiul Județean de Zootehnie eliberarea unei adeverințe din care să 
reiasă numărul familiilor de albine deţinute; adeverința de la ANZ trebuie 
să fie eliberată înainte de data oricăror achiziții;  

 
 apicultorul trebuie să dețină stupii identificați  

 
 pentru acțiunea Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma 

deplasării în pastoral, apicultorul trebuie să solicite consiliului local avizarea și 
datarea ordinului de deplasare în pastoral și achiziţia să se facă după data 
apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea PNA 
2017-2019 (04.07.2017) 

 
 în cazul în care un solicitant depune pentru prima dată o cerere de plată la 

APIA acesta trebuie să solicite la APIA (la oricare centru județean mai 
apropiat de sediul social sau de vatra stupinei sau de locul de deplasare 
în pastoral al stupinei) acordarea codului unic de identificare Acesta se 
acordă în urma completării formularului de atribuire a codului unic de 
identificare(care va fi pus la dispoziția solicitanților de către personalul APIA). 
În momentul depunerii formularului de atribuire solicitantul trebuie să 
prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină 
următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar 
activ pe teritoriul României, împreună cu copia actului de identitate - 
B.I./C.I. / CUI.  

 
 facturile de achiziție pentru PNA 2017 trebuie să fie emise doar începând cu 

data de 04.07.2017, data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de 
Guvern nr. 443/2017 pentru aprobarea PNA 2017-2019, cu condiția ca la 
data respectivă apicultorii să dețină adeverința eliberată de ANZ cu cu 
efectivul de albine deținute;  

 

 



UNDE  SI  CUM depunem cererea de plata ? 

 Cererile de plată se depun la la APIA Centrul judeţean / Centrul Municipiului 
București, (la oricare centru județean mai apropiat de sediul social sau de vatra 
stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei) pana la data de 15 
august 2017. 

 
 Cererea de plată pentru a fi valabilă trebuie să fie completată corect, să fie 

completă, și să fie însoţită de toate documentele justificative; 
 

 În momentul depunerii cererii de plată, pentru conformitate, solicitantul se va 
prezenta la APIA și cu originalul documentelor care se depun în copie la 
dosar; 
 

 A. Vreau sa decontez MEDICAMENTE, ce trebuie sa stiu ? 

Condiţii de eligibilitate:  
 
1. Apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii (diploma de apicultor)  
2. Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate  
3. Medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează pentru întreg efectivul. 
 
 
Cheltuieli eligibile (ce se deconteaza?) :  
 
1. În cazul apiculturii convenţionale:  
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii 
cererii de plată, de la furnizori autorizaţi pentru tratarea varoozei si nosemozei 
pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberată 
de ANZ din emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;  
  
 
2. În cazul apiculturii ecologice:  
 
a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate înainte de data depunerii cererii 
de plată, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea 
varoozei si nosemozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, 
conform adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine 
deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;  
 
Ce documente trebuie sa depun odata cu cererea de plata ? 
 
a) copie BI / CI  
b) copie CUI (daca este cazul) toate documentele trebuie depuse pe  forma de 
organizare valabila la momentul depunerii cererii de solicitare. 



c) copie adeverinta emisa de ANZ cu numarul familiilor de albine eliberata inainte 
de efectuarea achizitiilor 
d) copie diploma de apicultor  
e) copie document identificare bancara ( vezi ultima pagina a acestui document ) 
f) copie facturi de achizitie si copie dupa documentele de plata a facturilor (bon 
fiscal, chitanta, OP) 
g) declaratie pe propria raspundere ca medicamentele achizitionate sunt pentru intreg 
efectivul de albine. 

 

 B. Vreau sa decontez CUTII DE STUPI, ce conditii trebuie indeplinite? 

Condiţii de eligibilitate:  
 
1. apicultorul trebuie să deţină minimum 75 de stupi cu familii de albine;  
2. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii (diploma de apicultor) 
3. cutiile trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice 
autorizate, care produc şi/sau comercializează cutii;  
4. apicultorul să deţină ordin de deplasare în pastoral, avizat şi datat de către 
consiliul local şi achiziţia se face ulterior datei de deplasare în pastoral;(achiziţia 
pentru anul 2017 să se facă începând cu 04.07.2017) 
5. achiziţionarea cutiilor se face o singură dată pe perioada derulării Programului 
(o singura dată în perioada 2017-2019)  
 
Cheltuieli eligibile (ce se deconteaza?) :  
 
   Preţul fără TVA pentru achiziţia de cutii, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor 
cu familii de albine deplasaţi în pastoral de apicultor la data depunerii cererii de 
solicitare a ajutorului financiar. 
 
Ce documente trebuie sa depun odata cu cererea de plata ? 

a) copie BI / CI  
b) copie CUI (daca este cazul) toate documentele trebuie depuse pe  forma de 
organizare valabila la momentul depunerii cererii de solicitare. 
c) copie adeverinta emisa de ANZ cu numarul familiilor de albine eliberata inainte 
de efectuarea achizitiilor 
d) copie diploma de apicultor  
e)  copie document identificare bancara ( vezi ultima pagina a acestui document ) 
f) copie facturi de achizitie si copie dupa documentele de plata a facturilor (bon 
fiscal, chitanta, OP) 
g) copia ordinului de deplasare in pastoral vizat de catre cosiliul local 
 



C. Vreau sa decontez ACCESORII (colector de polen, colector de 
propolis, uscator de polen, incalzitor de miere), ce conditii trebuie 
indeplinite? 

Condiţii de eligibilitate:  
 
1. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii (diploma de apicultor) 
2. să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, 
uscător polen, încălzitor miere;  
3. achiziţionarea colectoarelor de polen sau a colectoarelor de propolis se face 
maximum de două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar.  
4. achiziţionarea uscătorului de polen sau a încălzitorului pentru miere se face o 
singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar . 
 
Cheltuieli eligibile (ce se deconteaza?) :  
 
1. preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen sau 
colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% colectoare din totalul stupilor cu familii 
de albine deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, 
cu condiţia să menţină minimum 3 ani accesoriile achiziţionate;  
2. până la 75 % din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen 
sau încălzitor miere, cu condiţia să menţină minimum 3 ani accesoriile achiziţionate;  
 
Ce documente trebuie sa depun odata cu cererea de plata ? 

 
a) copie BI / CI  
b) copie CUI (daca este cazul) toate documentele trebuie depuse pe  forma de 
organizare valabila la momentul depunerii cererii de solicitare. 
c) copie adeverinta emisa de ANZ cu numarul familiilor de albine eliberata inainte 
de efectuarea achizitiilor 
d) copie diploma de apicultor  
e) copie facturi de achiziţie a accesoriilor apicole;  
f) copie documente de efectuare a plăţii accesoriilor apicole;  
g) copie document identificare bancara ( vezi ultima pagina a acestui document ) 
h) declaraţie pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile 
achiziţionate;  
 

 

 



D. Vreau sa decontez MATERIAL BIOLOGIC (matci si/sau familii de 
albine), ce conditii trebuie sa indeplinesc ? 

Condiţii de eligibilitate:  
 
1. apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii (diploma de apicultor) 

2. achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din 
data de 15 martie a fiecărui an( pentru anul apicol 2018 si 2019 ) si cu 04.07.2017 
(pentru anul 2017) din stupine de multiplicare şi de elită şi este condiţionată de 
achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora de varooză;  
3. familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine 
deţinute de apicultor;  
4. furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi 
beneficiari  
5. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să 
achiziţioneze şi tratamentul antivarooa necesar întregului efectiv de familii de 
albine deţinut.  
 

Cheltuieli eligibile (ce se deconteaza?) :  
 
1. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 familii de albine şi pentru 
achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul 
apicultorilor care deţin sub 75 familii de albine;  
2. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 40 % 
din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de familii şi pentru achiziţia 
medicamentelor necesare pentru tratarea acestora de varooză, în cazul apicultorilor 
care deţin peste 75 familii de albine;  
3. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci/regine egal cu 40 % din 
familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului financiar, în cazul apicultorilor care deţin sub 75 familii de albine;  
4. preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci/regine egal cu 40 % din 
familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care deţin 
peste 75 familii de albine;  
 
Ce documente trebuie sa depun odata cu cererea de plata ? 

a) copie BI / CI  
b) copie CUI (daca este cazul) toate documentele trebuie depuse pe  forma de 
organizare valabila la momentul depunerii cererii de solicitare. 
c) copie adeverinta emisa de ANZ cu numarul familiilor de albine eliberata inainte 
de efectuarea achizitiilor 



d) copie certificat de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită 
autorizate de către ANZ şi/sau copia declaraţiei de conformitate, care atestă 
provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către ANZ 
e) copie diploma de apicultor  
f) copie facturi de achiziţie a matcilor/familiilor de albine;  
g) copie documente de efectuare a plăţii matcilor/familiilor de albine; 
h) copie document identificare bancara ( vezi ultima pagina a acestui document ) 
i) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, că va transmite catre APIA în 
perioada: 1 septembrie - 31decembrie a fiecărui an în care solicită ajutorul, copia 
adeverinţei eliberată de ANZ care atestă efectivul de familii de albine pregătit pentru 
iernat;  
 
! Documente ce trebuie transmise către APIA după plata ajutorului !  
 
copia adeverinţei eliberată de ANZ care atestă efectivul de familii de albine pregătit 
pentru iernat şi care va fi transmisă la APIA Centrul Județean /Centrul Municipiului 
București.  
 
Documentele transmise după plata ajutorului vor fi transmise sau depuse la APIA 
Centrul Judetean / Centrul Municipiului București unde a fost depusă cererea de plată a 
ajutorului în termen de 90 zile de la data acordării sprijinului. 
 
 
 

Prezentul document reprezintă o variantă succintă a 
informării privind PNA 2017 emisă de către APIA. 

Varianta completa o puteti vizualiza pe site-ul APIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT DE IDENTIFICARE  FINANCIARĂ  

 

 
DEŢINATORUL CONTULUI 

                                        NUMELE, 
PRENUME/
DENUMIREA 

                                        
 
ADRESA  

       
 

                         JUDEŢ/ORAŞ        COD POŞTAL 
 
 
PERSONA DE 
CONTACT 

                                       

 
TELEFON                           
 

 
BANCA/ TREZORERIA 

                                        NUMELE BANCII 
 
 
SUCURSALA/                                        
TREZORERIA 
 

                                       ADRESA 
SUCURSALEI
/ TREZORERIEI 

       
 

                         JUDEŢ/ORAŞ                                                                                                   COD  POSTAL 
 
NUMĂR 
CONT 
IBAN 
 

                                        

 

 
OBSERVAŢII 

 
 
 

 
ŞTAMPILA ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI BĂNCII/ 

TREZORERIEI 
 

(OBLIGATORIU AMBELE) 

 
DATA ŞI SEMNATURA 

DEŢINĂTORULUI DE CONT 
 

(OBLIGATORIU AMBELE) 
 

 
 
 
 


