ROMANIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Cabinet Ministru

O R D I N NR.
din 468 / 12.07.2006
pentru aprobarea formularului-tip al cererilor, precum si a procedurii de acordare
a cotelor si inscriere in Registrul cotelor

Avand in vedere prevederile alin. (3), (10) si (14) ale art. 2 din Hotararea
Guvernului nr. 852 / 2006 privind metodologia de acordare a cotei individuale de lapte,
precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte,
in baza Referatului Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr.
100848 / 04.07.2006,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 155 / 2005 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile
ulterioare,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:
Ordin
Art. 1. Se aproba formularele-tip ale cererilor privind acordarea cotei individuale
de lapte pentru livrari si pentru vanzari directe, prevazute in anexele nr. 1 si 2,
producatorilor mentionati la alin. (3) si art. 2 din anexa la Hotararea Guvernului nr.
852/2006.
Art. 2. Se aproba formularele-tip ale cererilor pentru inscrierea producatorilor
mentionati la alin. (10) art. 2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 852/2006, in
Registrul investitiilor si pentru acordarea cotei individuale de lapte pentru livrari,
prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.
Art. 3. Se aproba procedura de acordare a cotelor individuale de lapte, de
inscriere in Registrul cotelor si respectiv in Registrul investitiilor, prevazuta in anexele
nr.6 si 7.
Art. 4. Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRU,

Gheorghe FLUTUR

Anexa nr. 6
Procedura de acordare a cotelor individuale de lapte si de inscriere in Registrul
cotelor pentru producatorii mentionati la art.2 alin. (3) din Anexa la Hotararea
Guvernului nr. 852 / 2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei
individuale de lapte precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei
nationale de lapte

Art.1. Cota individuala de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe, se acorda
producatorilor de lapte care au produs si comercializat lapte in perioada 01.04.200531.03.2006, la solicitarea scrisa a acestora catre autoritatea competenta,
Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte (D.A.C.L.), solicitare ce se poate face
pana la data de 31 octombrie 2006.
Art.2. (1) Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr.1 si 2, sunt puse
la dispozitia solicitantilor de catre D.A.C.L. prin structurile sale judetene, respectiv
birourile judetene ale D.A.C.L.
(2) Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr.1 si 2 pot fi
procurate si de la personalul nominalizat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale, in vederea distribuirii acestora si consilierii producatorilor, la nivel
comunal.
Art.3. Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr.1 si 2, completate de
catre producatorii de lapte, se depun:
a) direct la sediul biroului judetean al D.A.C.L. pe teritoriul caruia se afla
solicitantul in vederea inscrierii in Registrul cotelor, sau
b) se transmit prin posta la sediul biroului judetean al D.A.C.L., cu confirmare de
primire in vederea inscrierii in Registrul cotelor.
c) direct la personalul nominalizat de M.A.P.D.R. la nivel de comuna.
Art.4. Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr.1 si 2, transmise prin
posta, se depun insotite de urmatoarele documente :
a) copie de pe BI/CI al producatorului in cazul persoanelor fizice, sau
b) copie de pe certificatul unic de inregistrare in cazul persoanelor juridice.
Art. 5. (1) Verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere in Registrul cotelor se
face de catre personalul responsabil din cadrul birourilor judetene ale D.A.C.L.
(2) In urma verificarii, personalul prevazut la alin.(1) inregistreaza
cererile primite, actualizeaza baza de date de la nivelul judetului si transmite informatiile
la filiala regionala de care apartine.
Art.6. In urma analizarii solicitarilor producatorilor transmise de birourile judetene
ale D.A.C.L., filiala regionala propune aprobarea sau respingerea cererilor, iar D.A.C.L.
central emite decizia de acordare sau neacordare a cotei individuale de lapte pentru
livrari si/sau vanzari directe.
Art.7. D.A.C.L. are obligatia de a transmite tuturor producatorilor care au solicitat
cota, deciziile de acordare sau neacordare a cotei individuale de lapte pentru livrari
si/sau vanzari directe, pana la data de 31 ianuarie 2007.

Anexa nr. 7
Procedura de acordare a cotelor individuale de lapte si de inscriere in Registrul
investitiilor si respectiv in Registrul cotelor
pentru producatorii definiti la art.2 alin.(10) din Anexa la Hotararea Guvernului
nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de
lapte precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

Art.1. Cota individuala de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe, se acorda
producatorilor de lapte care isi extind capacitatea exploatatiei sau care isi realizeaza noi
exploatatii, la solicitarea scrisa a acestora catre autoritatea competenta, Departamentul
de Administrare a Cotei de Lapte (D.A.C.L.).
Art.2. Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr. 3 – 5, sunt puse la
dispozitia solicitantilor de catre D.A.C.L. prin structurile sale judetene, respectiv birourile
judetene ale D.A.C.L.
Art.3. Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr. 3 – 4, completate de
catre producatorii de lapte, se depun:
a) direct la sediul biroului judetean al D.A.C.L. pe teritoriul caruia se afla
solicitantul in vederea inscrierii in Registrul investitiilor, sau
b) se transmit prin posta la sediul biroului judetean al D.A.C.L., cu confirmare de
primire in vederea inscrierii in Registrul investitiilor.
Art.4.(1) Formularele-tip ale cererilor pentru inscrierea in Registrul investitiilor,
prevazute in anexele nr. 3 si 4, se completeaza si se depun pana la data de 31
octombrie 2006.
(2) Formularele-tip ale cererilor, prevazute in anexele nr. 3 si 4, se depun
insotite de urmatoarele documente:
a) copie de pe BI/CI a producatorului, in cazul persoanelor fizice,
sau copie de pe certificatul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
b) in cazul accesarii Programului SAPARD si inclusiv cofinantare prin Programul
Fermierul:
- copie de pe contractul de finantare SAPARD si anexa B8 cu indicatorii
financiari;
- adeverinta de la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit, cu precizarea capacitatii exploatatiei si a numarului de vaci;
c) in cazul accesarii Programului Fermierul fara cofinantare SAPARD,
adeverinta de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, care sa
ateste aprobarea Programului Fermierul si care sa precizeze capacitatea
exploatatiei, numarul de vaci si productia anuala de lapte estimata;

d) in cazul finantarii din fonduri proprii:
- scrisoare de confort emisa de banca sau dovada contractarii unui credit
bancar pentru producatorii care extind capacitatea exploatatiei sau care
isi realizeaza noi exploatatii;
- plan de afaceri sau memoriu justificativ din care sa rezulte capacitatea
exploatatiei, numarul de vaci si productia anuala de lapte estimata;
e) in cazul exploatatiilor realizate inainte de 01.04.2006, de la care nu s-a
comercializat lapte in perioada 1.04.2005 – 31.03.2006, dovada livrarii
laptelui dupa aceasta data, pentru o perioada minima de 4 luni.

Art.5. (1) Formularul-tip al cererii privind acordarea cotei individuale de lapte
pentru livrari, prevazut in anexa nr.5, se depune dupa finalizarea investitiilor si
popularea exploatatiilor, dar nu mai tarziu de 31 martie 2007.
(2) Formularul-tip al cererii, prevazut in anexa nr. 5 se depune insotit de
urmatoarele documente :
a) certificat de origine si valoare productiva pentru animalele achizitionate,
sau
b) dovada privind cantitatea de lapte livrata la un cumparator aprobat pe o
perioada minima de 4 luni.
Art. 6. (1) Verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere in Registrul cotelor se
face de catre personalul nominalizat din cadrul birourilor judetene ale D.A.C.L.
(2) in urma verificarii, personalul prevazut la alin.(1) inregistreaza cererile
primite, actualizeaza baza de date de la nivelul judetului si transmite informatiile la filiala
regionala de care apartine.
Art.7. In urma analizarii solicitarilor producatorilor transmise de birourile judetene
ale D.A.C.L., filiala regionala propune aprobarea sau respingerea cererilor, iar D.A.C.L.
central emite decizia de acordare sau neacordare a cotei individuale de lapte pentru
extinderea sau realizarea de noi exploatatii.
Art.8. D.A.C.L. are obligatia de a transmite tututor producatorilor, care au solicitat
cota in vederea extinderii sau realizarii de noi exploatatii, deciziile de acordare sau
neacordare a cotei individuale de lapte pentru livrari, pana la data de 1 mai 2007.

