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Măsura de intervenţie pentru ajutorul comunitar acordat crescătorilor de viermi
de mătase are la bază principiile Organizării Comune de Piaţă (OCP).

1. Scopul
Scopul constă în adaptarea ofertei la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii
si cantitatii in ceea ce priveste cresterea viermilor de matase, stabilite de
legislatia UE, aplicabila în România, în vederea acordării ajutorului comunitar
crescătorilor de viermi de mătase şi garantarea preciziei şi corectitudinii
informaţiilor furnizate ofertanţilor.

2. Obiectivul
Obiectivul este acela de acordare a ajutorului comunitar crescătorilor de
viermi de mătase, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1234/2007de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creşterii
viermilor de mătase, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1744/2006 privind
normele referitoare la ajutorul pentru viermii de mătase, ale Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 922/1972 de stabilire a normelor generale de acordare a
ajutorului pentru viermi de mătase, cu modificările şi completările ulterioare,
Ghidul va fi actualizat ori de câte ori legislatia Uniunii Europene si legislaţia
natională se vor modifica, dar şi în cazul în care informaţiile furnizate de acest
ghid vor fi insuficiente.

3. Definiţii
Beneficiarii - sunt producători agricoli, crescători de viermi de mătase,
persoane fizice autorizate sau persoane juridice, denumiti in continuare
crescatori.
Furnizor - reprezinta o unitate autorizata sanitar-veterinar care furnizeaza
cutii al căror conţinut este de cel puţin 10 grame (20000) de ouă de viermi de
mătase, apte pentru ecloziune.
Unitatea procesatoare - este unitatea autorizata sanitar-veterinara careia
crescatorul ii livreaza minimum 20 kg gogosi de viermi de matase pentru
fiecare cutie.
Produse eligibile-cutii care contin cel putin 10 grame (20000) de oua de
viermi de matase, apte pentru ecloziune.
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4. Baza reglementara
• Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie
2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și
privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole
( Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare.
• Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 922/1972 din 2 mai 1972 de
stabilire a normelor generale de acordare a sprijinului pentru crescatorii
de viermi de matase, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1744/2006 privind normele
referitoare la sprijinul acordat crescatorilor de viermi de matase, cu
modificarile si completarile ulterioare.
• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale numărul 824/810-2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar
crescătorilor de viermi de mătase.
5. Obţinerea formularelor de cerere şi a informaţiilor necesare
Informaţiile privind acordarea ajutorului comunitar pentru crescătorii de viermi
de mătase, precum şi formularele necesare pentru participarea în cadrul
schemei vor fi procurate de la Centrele Judeţene ale APIA – Serviciul
Ajutoare Măsuri de Piaţă sau a Municipiului Bucureşti a Agenţiei, pe raza
căreia funcţionează exploataţia şi vor fi disponibile pe website-ul APIA –
www.apia.org.ro.

6.Completarea formularului de cerere pentru plata ajutorului – foo1
In cererea pentru ajutor, crescatorul trebuie sa specifice, cel putin:
- numele si prenumele, adresa crescatorului de viermi de matase;
- numarul de cutii cu oua de viermi de matase folosite si data/datele de
achizitie;
- cantitatea gogosilor rezultate din cutiile cu oua de viermi de matase si
data/datele la care vor fi livrate catre unitatea procesatoare;
- locul de depozitare al gogosilor, iar in cazul in care au fost vandute sau
livrate
- numele si adresa primului cumparator;
- sa fie semnata numai de crescatorul solicitant si stampilata in cazul
persoanelor juridice.

6.1. La cerere, obligatoriu, se va atasa:
- copie de pe actul de identitate, certificatul de înregistrare, pentru
persoane fizice autorizate;
- copie de pe cod unic de înregistrare/ certificat de înregistrare pentru
persoanele juridice;
4
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formular de identitate bancară a crescătorului de viermi de mătase;
copie de pe autorizaţia sanitar veterinară eliberată de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform
legislaţiei în vigoare;
- copie de pe certificatul unic de înregistrare al furnizorului şi al unităţii
procesatoare;
- copie de pe autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a furnizorului
şi a unităţii procesatoare;
- copie de pe factura fiscală de achiziţionare a cutiilor cu ouă de viermi de
mătase şi de pe factura fiscală de vânzare a gogoşilor de viermi de
mătase;
În cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cererea
de ajutor sau în documentele anexate, crescătorul de viermi de mătase are
obligaţia de a înştiinţa, în scris, Centrul Judeţean sau a Municipiului Bucureşti
a Agenţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea acestora.
-

7. Depunerea formularului de cerere pentru plata ajutorului
Cererile se vor trimite prin poştă folosind prima clasă de distribuire a
corespondenţei cu confirmare de primire sau se depun personal la Centrul
Judeţean/Mun.Buc. la APIA-Serviciul Ajutoare de Stat Măsuri de Piaţă.
Pentru cererile trimise prin poştă data înregistrării este considerată data din
momentul sosirii la APIA.
Cererea de plată trebuie depusă în original în două exemplare, un
exemplar va rămâne la crescător iar celălalt exemplar se va depune la dosar.
Fiecare crescător de viermi de mătase poate depune o singură cerere pentru
ajutor într-un an de creştere.
Anul de comercializare in sectorul viermilor de matase a fost stabilit de
la 1 Aprilie la 31 Martie al urmatorului an.

8. Termenul de depunere a cererilor de plată
Crescatorul, interesat de ajutor, este obligat sa depuna cererea pana la data
de 30 noiembrie a anului de crestere si prin exceptie, mai tarziu, in caz de
forta majora, astfel:
- cand cererea pentru ajutor a fost depusa pana la 31 decembrie, in
anul de crestere, aceasta cerere incepe sa fie pusa in aplicare, dar
ajutorul este redus la 2/3 din totalul specificat in cererea pentru ajutor;
- cand cererea pentru ajutor a fost depusa pana la 31 ianuarie a anului
urmator, aceasta cerere incepe sa fie pusa in aplicare, dar ajutorul este
redus la 1/3 din totalul specificat in cererea pentru ajutor.
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9 Plata ajutorului
9.1. Valoarea ajutorului
Valoarea ajutorului pe cutie de oua de viermi de matase folosita este
fixata la 133,26 €, aşa cum este prevăzut la alin. (3) al art. 111 din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 de stabilire a unor măsuri speciale de
încurajare a creşterii viermilor de mătase, cu modificările şi completările
ulterioare.
9.2. Calcularea sumei
La calcularea ajutorului se va tine cont de:
- numarul de cutii cu oua de viermi de matase folosite;
- cantitatea de gogosi obtinuta (cantitatea de gogosi obtinuta pe cutia cu
oua de viermi de matase sa nu fie mai mica de 20 kg);
- data de depunere a cererii;
- pentru cererile depuse pana la 30 noiembrie, in anul de crestere, va fi
acordat ajutorul in totalitate;
- pentru cererile depuse pana la 31 decembrie, in anul de crestere, va fi
acordat 2/3 din valoarea ajutorului;
- pentru cererile depuse pana la 31 ianuarie, din anul urmator, va fi
acordat 1/3 din valoarea ajutorului;
Plata ajutorului financiar pentru crescătorii de viermi de mătase se face în lei,
pe baza celui mai recent curs de schimb, stabilit de Banca Centrală
Europeană, înaintea datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă
ajutorul financiar, conform Regulamentului (CE) nr. 1913/2006, art. 3 şi
articolul 11.

10. Efectuarea plăţii
Plata ajutorului trebuie sa fie facuta, in termen de 4 luni, incepand de la data
aprobarii cererii pentru ajutor.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe baza cererii de plată şi a
documentelor anexate acesteia, decontează în contul solicitantului valoarea
ajutorului comunitar.
Neregulile constatate înainte de efectuarea plăţii pot determina retragerea
sau suspendarea ajutorului comunitar..
În cazul în care se constata că au fost efectuate plati necuvenite prin Biroul
recuperare debite, APIA va lua măsuri pentru recuperarea sumelor deja
plătite către aceştia.
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11. Controlul crescatorului
Controlul va fi facut, de inspectorii APIA, inainte de efectuarea platii
ajutorului crescatorilor de viermi de matase, pentru a permite o verificare a
datelor declarate si a celor detinute de crescator.

12. Obligatiile furnizorului/unitatii procesatoare
12.1. Tinerea evidentei contabile
In aceasta evidenta furnizorul va mentiona
- cantitatea de cutii livrate;
- data livrarii;
- numele si prenumele, adresa crescatorului care a achizitionat cutiile;
In aceasta evidenta unitatea procesatoare va mentiona
- cantitatea de gogosi achizitionate;
- data achizitionarii;
- numele si prenumele, adresa crescatorului care a livrat gogosile.

12.2. Eliberarea documentelor necesare crescatorului
Furnizorul/unitatea procesatoare are obligatia de a elibera documentele
crescatorului, atat la livrarea cutiilor cu viermi de matase cat si la
achizitionarea gogosilor, R(CE)nr. 1744/2006 art.6, astfel:
Furnizorul va elibera, in maxim 40 de zile, de la expedierea cutiilor cu
oua de viermi de matase ,o factura fiscala in care sa se precizeze cel putin
numele si adresa crescatorului respectiv, numarul de cutii livrate, data
expedierii si data eliberarii documentului;
Unitatea procesatoare va elibera, in maxim 40 de zile de la primirea
gogosilor, o factura fiscala in care sa se specifice cel putin numele si adresa
crescatorului respectiv, cantitatea de gogosi primita, data primiri si data
eliberarii atestarii.
Documentele trebuie păstrate minim 3 ani de la sfârşitul anului de creştere la
care acesta se referă.
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13. Controlul furnizorului/unitatii procesatoare
Furnizorul/unitatea procesatoare va fi supus unui control efectuat de
inspectorii APIA, pentru a permite o verificare, in special, a concordantei
datelor detinute de furnizor/unitatea procesatoare si a celor declarate de
crescator.R (CE) nr.1744/2006,art.5,alin.2.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, elaborează formularistica
de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de desfăşurare a activităţii
şi procedura de control conform riscurilor evaluate, în vederea aplicării măsurii
de acordare a ajutorului comunitar pentru crescătorii de viermi de mătase.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin Centrele Judeţene /
Mun.Buc. pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia
necesară aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutoarelor comunitare
pentru crescătorii de viermi de mătase.
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Anexa nr.1
API
A

CERERE DE PLATA
AJUTORUL COMUNITAR ACORDAT CRESCĂTORILOR DE
VIERMI DE MĂTASE
COD: AJPo-VM-f001

AJP0 –
VM –
f001

OBSERVAŢII:
1. Completaţi numai cu MAJUSCULE
2. Nu ştergeţi şi nu folosiţi pastă corectoare
3. Acest formular poate fi trimis prin poştă cu confirmare de primire sau se
depune personal la sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură-Serviciul Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă.

Cadru rezervat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Data primirii cererii:
_____/_____/______/
Data limită de depunere a cererii ............

Număr de înregistrare al
cererii

Data sosirii,
Numărul unic de înregistrare la APIA

Ştampila APIA /CJ

R O
Şef serviciu ajutoare de stat, măsuri de piaţă,
Judeţean ,
Nume şi Semnătura
Data

DIRECTOR EXECUTIV APIA – Centrul
Nume şi semnătură
Data
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PARTEA A – DATE DESPRE CRESCĂTOR
I. Denumirea solicitantului persoană juridică

1. CUI
2. Reprezentată prin (nume şi prenume)
3. Cod Numeric Personal
4. B.I./C.I. Seria

Nr.

II. Nume şi prenume persoana fizică autorizată

5. Număr certificat de înregistrare

6. B.I, / C.I.

Seria

Nr.

7. Adresa completă a solicitantului /strada, nr., bloc, ap/

8. Cod poştal

11. Cod ţară

9. Sat
10. Comuna
11. Oraş
12. Judeţ
13. Telefon
14. Fax
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15. E – mail

16. Locul de depozitare a gogosilor (adresa completă /strada, nr., bloc, ap/)

17. Banca /Filiala – Numărul contului bancar (Cod IBAN)

1. Banca
2. Cod IBAN

PARTEA B – DATE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI
I. Furnizorul de la care s-au achiziţionat cutiile cu ouă de viermi de mătase
1. Denumirea

2. Număr autorizaţie sanitar-veterinară
3. Adresa completă (strada, nr., bloc, ap)

4.Cod poştal

5. Cod ţară

6. Ţara
7. Localitatea
8. Judeţul
9. Telefon
10. Fax
11. E-mail
II. Unitatile procesatoare căruia i-au fost livrate gogoşile de viermi de mătase
1. Denumirea
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2. Număr autorizaţie sanitar-veterinară
3. Adresa completă (strada, nr., bloc, ap, cod poştal)

4.Cod poştal

5. Cod ţară

6. Ţara
7. Localitatea
8. Judeţul
9. Telefon
10. Fax
11. E-mail
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PARTEA C – TABEL CU NUMĂRUL DE CUTII PENTRU CARE SE SOLICITĂ
AJUTOR
COD PRODUS

Nr
crt

Nr.
cutii
(buc)

Data primirii
(zz/ll/anul)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

10gr.
ouă /
cutie

Cant.
gogoşi
produ
se

Data livrării gogoşilor
(zz/ll/anul)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Valoare
ajutor
EUR/
Cutie

Val.
EUR

EUR\
Lei
Rata
de
schim
b

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TOTAL

• Curs EUR este stabilit de Banca Centrală Europeană, conform
Regulamentului (CE) nr. 1913/2006, art. 3 si 11.
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PARTEA D – ANGAJAMENT

Subsemnatul, numele si prenumele………………………,functia……………………….,
reprezentantul legal, îmi asum următoarele angajamente:
mă oblig :
- să furnizez documentele justificative care vor fi solicitate , la orice control
autorizat.
- in cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la cererea APIA
suma care a fost virată necuvenit sub titlul de ajutor, în conformitate cu
procedura de recuperare debite.
-

in cazul în care, în data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit
modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de
la constatarea acestora, voi comunica, în scris, aceste schimbării la APIA.

-

nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar,
precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete,
neconforme cu realitatea, atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau
penală, după caz.

ATENTIE:
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,
confirm pe proprie răspundere exactitatea datelor prezentate.
Numele şi semnătura solicitantului
Ştampila solicitantului(dupa caz)

Data

_____/_____/_____/

14

