
 

 

 

 

APIA ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR! 

EXPERIENȚĂ, IMPLICARE, PROFESIONALISM 

 

Depune Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie – 15 Mai 2021 

 

➢ Schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în 

agricultură în anii 2021 - 2022, astfel: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); plata 

redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru 

tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic; schema 

simplificată pentru micii fermieri; ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în 

sectorul vegetal şi zootehnic; 

 

➢ Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 

11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020). 

Trebuie să depuneți electronic, prin poștă sau, în situații excepționale să prezentați 

fizic,următoarele documente: 

 

➢ obligatoriu:  

 

- copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la 

oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul 

reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de 

identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire 

(în cazul persoanelor juridice); 

- dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României; 

- documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se 

află la dispoziția lor, cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o 

copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este 

cazul.Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului, inclusiv 

adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii 

cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii; 

- documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente; 

- documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor 

Statului. 

La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să 

transmiteți/prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a 

terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.  



 

 

 

Vă informăm căsuprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun 

documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice 

de plată cu penalizări sunt neeligibile. 

 

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ: 

 

- fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca 

PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier activ, pentru asigurarea 

trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor 

de dezvoltare rurală, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca 

persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, 

fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute de 

legislația în vigoare,la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai 

târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. 

Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 

1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991a contabilității – Republicată prezintăadeverinţa eliberată de 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an 

fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activităţi agricole în 

cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi. 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul 

de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea 

agricolă sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, 

după caz; 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 

5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă,  prezintă la APIA dovezile verificabile 

din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor 

financiare anuale depuse la ANAF). 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 

5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act 

constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate 

în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de 

cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.) prezintă la APIA: 

a) bilanţul contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii;  

b) jurnalul de venituri şi cheltuieli; 

c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii. 

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / 

juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data de 31 

ianuarie 2022. 

 

Fermierii pot accesa numerele de telefon ale APIA Centrul Județean Dolj și ale Centrelor 

locale, postate pe site-ul instituției în rubrica special realizată pentru Campania 2021 şi vor 

primi informaţii/vor fi consiliați telefonic cu privire la depunerea cererilor unice de plată în 

anul 2021. 

APIA CENTRUL JUDEȚEAN DOLJ 


