
 

 

 

IN ATENTIA FERMIRILOR – DEPUNEREA CERERILOR PENTRU SUBVENTIE, CAMPANIA 2020 

 

 

 Cererile unice de plată vor fi tipărite la centrele județene/locale APIA, inclusiv angajamentele și declarațiile la cerere. Acestea, 

împreună cu declarația privind acordul fermierului de închidere a cererii de către funcționarul centrului APIA (Anexa 1a), vor fi 

semnate ulterior de către solicitanți. Formularele de modificare la cerere completate sunt trimise de solicitanți în format electronic 

(scanat), prin toate mijloacele de comunicații existente, după care vor urma fluxul de administrare IPA-online/IACS. Formularele 

–tip vor fi postate pe site-ul APIA. 

 

 Documentele pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii (copie CI/BI/paşaport/certificatul de 

înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ, procura notarială) vor fi transmise la 

centrele județene/locale APIA electronic prin toate mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte 

mijloace). 

 

 2.7. Documentele privind utilizarea terenului precum și celelalte documente specifice schemei/măsurii solicitate vor fi transmise la 

centrele județene/locale APIA electronic prin mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte 

mijloace) fie prin corespondență directă cu centrele APIA - instituția emitentă.  

 

 În acest sens, centrele județene/locale comunică prin adresă către primarie (semnată, scanată și transmisă pe e-mail) lista 

fermierilor pentru care e necesară adeverința (trebuie avut în vedere faptul că în conformitate cu legislația în vigoare terenul 
trebuie să fie la dispoziția fermierului la data depunerii cererii, ca atare, adeverințele trebuie să aibă data emiterii anterioară 
datei înregistrării cererii la APIA) 

 

 Documentele privind M10 şi M11: 
- în cazul în care se solicită pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 - Agro-mediu şi climă trebuie 
transmise scanat prin toate mijloacele de telecomunicații existente următoarele documente:  

 certificatul oficial de calitate a seminţei,  

 factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi 
timpuriu/semi-timpuriu)  

 cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului 
         - în cazul în care se solicită sprijin pentru pachetele din Măsura 11 - Agricultură ecologică (submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la 

metode de agricultură ecologică şi submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică) documentele vor fi 
prezentate la Agenţie astfel: 

 copia fișei DAJ va fi depusă odată cu master certificatul (până la data de 15.10.2020), 

 contractul cu OC se va elimina din lista documentelor care trebuie furnizate agenţiei, verificarea condiţiei de eligibilitate prevazută de 
fişa M.11 urmând să fie făcută începând cu acest an pe baza informaţiilor conţinute de master certificat (document care furnizează 
informaţii referitoare la OC). 
 

 Documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, inclusiv pentru P8 din M10, se vor depune de către 
solicitant, prin orice mijloace electronice, cu excepția următoarelor documente care vor fi solicitate prin adresă, de către 
centrele locale/județene APIA, oficiilor județene ANZ după cum urmează: 

 

 Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei precum și 
adeverinţa eliberată de asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata P8 din M10,vor fi transmise prin mijloace 
electronice de către oficiile judeţene ANZ dupa avizarea acestora către centrele APIA județene/locale;  

 Adeverința care certifică metisul cu rasa de carne pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau femelă metis cu rase de carne din 
exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei) și 
Adeverința prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un 
Registru Genealogic la un berbec/țap cu certificat de origine se elibereaza de ANZ, prin Oficiile judeţene, la solicitarea fermierului și pe 
baza documentelor justificative transmise prin orice mijloace electronice către ANZ/OJ. Dupa verificare Oficiile judeţene ale ANZ, 
întocmesc şi transmit documentul, prin mijloace electronice către centrele APIA județene/locale;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Depune Online Cererea Unică de Plată 

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru a veni în sprijinul  beneficiarilor și pentru a minimiza pe cât 
posibil efectele negative, asupra activităţilor din sectorul agricol, ale răspândirii pe teritoriul României a epidemiei de coronavirus, a 
instituit o serie de măsuri menite să asigure flexibilizarea și fiabilizarea interacţiunii cu fermierii.  

Astfel, prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.89/03.04.2020  fost aprobată primirea cererilor unice de plată 
aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicaţiei IPA online, mijloacelor electronice de comunicaţii și sistemului IACS, începând cu 
data de 06 aprilie 2020. 
De asemenea, a fost aprobat ca centrele judeţene/locale APIA să primească și să administreze cererile de plată/deconturile 
justificative/acorde viza rentierilor agricoli aferente anului 2020 prin utilizarea mijloacelor electronice (telecomunicaţii) . 

Astfel, documentele care se prezintă la depunerea cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie 
CI/BI/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transm it la APIA, de 
către fermier/rentier, prin mijloace electronice (telecomunicaţii). 

Potrivit dispoziţiilor ordinului ante-menţionat, documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziţia solicitanţilor se 
transmit la APIA, fie de către fermier prin mijloace electronice disponibile sau prin solicitarea online de către centrele judeţene/locale 
APIA a adeverinţelor privind înscrierea în Registrul agricol și trimiterea acestora de către Primării pe adresele e-mail ale centrelor 
judeţene/locale APIA. 

Totodată, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (inclusiv Pachetul 8 din Măsura10) se transmit la APIA, 
prin mijloace electronice (telecomunicaţii) disponibile, de către fermier sau de către Oficiile judeţene ale Agenţiei Naţiona le pentru 
Zootehnie (Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, 
Adeverinţa care certifică metisul cu rasa de carne, Adeverinţa prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele 
ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec/ţap cu certificat de origine, Adeverinţă eliberată de 
Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata Pachetul 8 din Măsura10). 

Documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicaţii) 
disponibile, de către rentier/împuternicit/mandatar/curator sau prin solicitarea online de către centrele judeţene/locale APIA a 
documentelor la primării (contractul/ele de arendare, adeverinţe de reziliere, adeverinţe de confirmare a suprafeţei totale existente în 
proprietatea rentierului). 

Cererile de plată aferente ajutoarelor de stat și deconturile justificative privind masura Măsura 14 Bunăstarea animalelor se 
transmit la APIA prin mijloace electronice. 
În ceea ce privește Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, Formularul cererii de plată va fi 
transmis către fermieri prin mijloace electronice de către funcţionarii Centrelor Judetene  (CJ) ale APIA. 

Depunerea cererilor de plată de către fermieri se va efectua prin mijloace electronice. Documentele aferente cererilor de plată 
pentru Masura privind bunastarea animalelor, documentele aferente Ajutorului de stat în sectorul cresterii animalelor si cele 
pentru Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură vor fi scanate şi încărcate de către fiecare 
fermier  pe un server extern (FTP) pus la dispoziţie de către APIA, unde vor avea drepturi doar de încărcare.  
Fermierii vor crea un director cu denumirea societăţii și judeţul unde vor încărca formularul de cerere de plată și documentele 
aferente  perioadei pentru care solicită plată. 

Funcţionarii APIA CJ vor avea acces la serverul extern (FTP) și vor descărca documentele aferente fiecărui fermier. Aceste documente 
vor sta la baza operării datelor în aplicaţia electronică de gestionare a sprijinului financiar și efectuării verificărilor administrative 
ulterioare. 

După finalizarea verificărilor administrative şi aprobarea cantităţilor de motorină prin ordin MADR funcţionarii din cadrul CJ APIA (SMS) 
vor emite Decizia de plată care va fi  transmisă prin mijloace electronice (poșta electronică) fermierilor. 

Pentru informaţii detaliate privind măsurile instituite prin Ordinul nr.89/03.04.2020 accesaţi pagina de internet a  agenţiei, la 
adresa www.apia.org.ro. 

 

PERSOANE RESPONSABILE COMUNE SI ADRESE MAIL 
 

1. AGRIGOROAE MIHAI TITI – mihai.agrigoroae@apia.org.ro – DANGENI – SANTA MARE 
2. ANTOHI CONSTANTIN – constantin.antohi@apia.org.ro – TRUSESTI 
3. BALTAG CORINA – corina.baltag@apia.org.ro -  DURNESTI – STEFANESTI 
4. DOBOS DOINA CRISTINA – cristina.dobos@apia.org.ro – ALBESTI 
5. DOBOS IOAN – ioan.dobos@apia.org.ro – DURNESTI – DOBARCENI 
6. TEIU STEFAN – stefan.teiu@apia.org.ro – MIHALASENI - ROMANESTI 
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