
ACTE NECESARE  
 

HOTĂRÂRE nr. 500 din 13 iulie 2017  și HG 57/2019 privind 

aprobarea schemei 
"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a 

crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" 
                                            (1leu/kg lână) 

Perioada de însciere pentru anul 2019 este cuprinsă între 12 februarie și 28 
martie inclusiv. 

Se  depun: 
1) cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic 
pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru 
comercializarea lânii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de 
următoarele documente: 
 
2)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, 

împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; 

 

3)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia 

îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a 

B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; 

 

4)dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie; 

5)declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; 

6)document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în 

RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul 

Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA. 

   
         Perioada de cerere în care productia de lână poate fi valorificată este între 29 
martie -30 septembrie 2019, inclusiv. 

 
Documentele justificative care să ateste comercializarea  producției de lână  

obtinută , direct sau prin intermediar, este până la 1 noiembrie 2019.  
  
Actele necesare  sunt:  factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din 

care să rezulte cantitatea de lână comercializată. (către un centru de colectare a lânii 
sau o unitate de procesare a lânii) sau în cazul intermediarului, acesta va menționa 
pe filele din carnetul de comercializare al crescătorului  de ovine numărul 
contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a 
lânii. 


