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Informare depunere cereri campania 2023 APIA 

 

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea 

intervenţiilor prevăzute în Planul Strategic 2023-2027 și măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020, ca mecanisme 

de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:  

-  Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS); 

-  Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS); 

-  Schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor (ECOSCHEME); 

-  Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF);  

-  Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul vegetal și zootehnic;   

-  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, sM13.1 si sM13.3 (PNDR 2014-2020) si intervenția DR-10- Zone afectate de constrângeri 

naturale semnificative din PNS 2023-2027. 

 

Depunerea cererilor de plată în anul 2023 se realizează online, prin utilizarea aplicației IPA-Online și a mijloacelor 

electronice de comunicații. În situații excepționale cererea de plată poate fi depusă prin prezența fermierilor la 

Centrele Județene/Locale APIA. 

 

Până la data menționată mai sus, veți fi informat de Primăria pe raza căreia se află terenul agricol cu privire 

la eliberarea și transmiterea adeverinței cu suprafețele pe care le utilizați, conform înscrisurilor din Registrul 

Agricol, la Centrul Județean/Local APIA unde ați depus cererea în anul anterior. 

 

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; 
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- documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele neagricole, se află la dispoziția dvs, cu 

excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol. 

 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 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 de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să transmiteți/prezentaţi documentele 

necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone neagricole, precum şi a 

animalelor.  

Vă informăm că suprafeţele declarate în cererile de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada 

utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor de plată cu penalizări ( 9 iunie 2023 ) sunt neeligibile. 

 

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ: 

- Adeverinţa 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 realizate 

în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi în cazul fermierilor persoane fizice, persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008, al căror 

cuantum anual al plăților directe este de peste 5000 euro, precum şi în cazul fermierilor persoane fizice care în 

anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe și care ar fi depășit cuantumul de 5.000 eu şi desfășoară 

activități nonagricole conform listei activităților nonagricole din Ordinul MADR, 

- Adeverința privind veniturile realizate conform situațiilor financiare din ultimul an fiscal pentru care sunt 

disponibile astfel de situații financiare în cazul fermierilor persoane juridice organizate potrivit Legii societăţilor 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole 

şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii cooperaţiei agricole nr. 

566/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, universităţilor, institutelor de cercetare, staţiunilor didactice, 

fermelor, staţiunillor şi fermelor de cercetare şi producţie agricolă, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul 

agricol şi altor organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de 

modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau 

dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, 

liceelor agricole, precum și unităților de cult, al căror cuantum anual al plăților directe este de peste 5000 euro. 

Acelaşi document este necesar şi fermierilor persoane juridice ori formele asociative de persoane fizice sau juridice 

care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe și care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro şi  care 

desfășoară activități nonagricole conform listei activităților nonagricole din Ordinul MADR, 
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- dovada înregistrării cu activitate agricolă de la ONRC în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate respectiv, 

- actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare 

din care să reiasă activitatea agricolă în cazul persoanelor juridice nou înființate care nu sunt înregistrate la ONRC,  

- adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere în cazul persoanele fizice, 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale cu activitate agricolă care nu 

depus cerere de plată la APIA anul anterior sau au depus cerere de plată în anul anterior dar nu au avut dreptul la 

plată, neîndeplinind toate condițiile de eligibilitate. 

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

la APIA la depunerea cererii de plată şi nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2024. 

Fermierii care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care nu ar fi depăşit cuantumul de 5.000 

euro, precum și cei care nu au depus cerere de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe nu 

depășește cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi, beneficiază de plăţi directe şi nu trebuie să prezinte la 

APIA documente privind calitatea de fermier activ. 

 

 după caz: 

- dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va transmite/prezenta documentul 

de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire 

pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului (împuternicitul înlocuieşte 

titularul cererii doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea). 

- documentele specifice intervenţiei solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea de plată. 

- copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul 

veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data 

depunerii cererii de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti permanente. 

 

Documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală (Măsuri de mediu și climă): 

 în cazul în care solicitaţi 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), copia după documentul justificativ (Certificat și anexa aferentă, emise 

de Organsimul de Control conform Ordinului MADR nr. 312/2021), până la 16 octombrie 2023 inclusiv.  

 în cazul în care solicitaţi pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 - Agro-

mediu şi climă trebuie să depuneţi 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) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial 

de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului - se prezintă odată cu cererea sau cel târziu până 

la termenul limită de depunere a acesteia; 
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        ●       în cazul în care solicitaţi sprijin pentru Măsura 10 pachetul 8 - adeverința eliberată de Asociația care 

conduce registrul genealogic al rasei din care fac parte animalele pentru care se solicită plata, avizată de ANZ. 

Acest document se depune odată cu cererea de plată/la modificarea cererii de plată sau până la termenul limită de 

depunere a acestora.  Adeverința se poate transmite către Centrele Județene/Locale APIA și prin poșta 

electronică, poștă, curier sau prin alte mijloace de comunicare. Adeverința poate fi transmisă și de 

asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei.  

Alte documente - dacă utilizaţi apă pentru irigaţii trebuie să prezentaţi odată cu depunerea cererii (cel târziu până 

la termenul limită de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii. 

 

Documentele specifice pentru accesarea intervențiilor în sectorul zootehnic: 

Documente specifice pentru accesarea ANTZ 

I. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7) 

Perioade de referință: 

01.01.2018 – 31.12.2018 pentru exploatații înființate înainte de 31.12.2018 

01.03.2022 - 28.02.2023 pentru exploatații înființate în perioada 01.01.2019 – 28.02.2023  

 

Fermierii care au exploatații cu cod ANSVSA pot solicita ANTZ 7 numai pentru cantitatea de lapte valorificată 

în perioada de referință și vor prezenta documente din care rezultă valorificarea unei cantități de minimum 3 tone 

lapte în perioada de referință, după cum urmează:  

Dacă fermierul a valorificat laptele către prim – cumpărător: 

- APIA va pune la dispoziție informațiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele 

achiziționat de către prim-cumpărători de la producători, în perioada de referință, 

- și/sau fermierul va prezenta  copie contract, încheiat pentru o perioadă de minim 6 luni, cu un prim-cumpărător, 

însoțită de  

 copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/ facturi din care rezultă cantitatea de lapte valorificat (în 

cazul producătorului PJ/PFA/II/IF); 

 copie de pe atestatul de producător și copie de pe factura fiscală /filele din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat (în cazul producătorului 

persoană fizică) 

-și/sau fermierul va prezenta dovada emisă de prim-cumpărator care atestă cantitatea de lapte valorificat în 

perioada de referință, în baza contractului încheiat. 

În cazul altor tipuri de valorificare a laptelui în perioada de referință: 

- în cazul producătorului persoană fizică, cu valorificare lapte către consumatorul final: copie de pe factura 

fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea 

de lapte valorificat, însoţită de copie de pe atestatul de producător; 
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- în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/ facturi din care 

rezultă cantitatea  de lapte valorificat; 

- în cazul producătorului care a efectuat valorificarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma 

de organizare juridică: copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare aferente 

laptelui valorificat;  

- în cazul producătorului care deține unitate de procesare proprie: copie de pe avizele de însoţire a mărfii 

care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte cantitatea 

de lapte livrată şi recepţionată la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator 

emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 

 

ATENȚIE!!! 

Pentru exploatațiile cu perioada de referință 01.01.2018 – 31.12.2018 , solicitantul trebuie să prezinte 

dovezile mai sus menționate  atât pentru cantitatea produsă şi valorificată  în anul 2018 cât și pentru 

cantitatea de lapte produsă și valorificată în perioada de referință 1.03.2022 – 28.02.2023 de minimum 30 

% din cantitatea produsă şi valorificată  în anul 2018. 

 

Documente specifice necesare accesării sprijinului cuplat pentru venit în sectorul zootehnic (SCVZ): 

III.  Sprijin cuplat pentru venit în sectorul zootehnic (SCVZ), acordat fermierilor activi, în funcție de 

efectivul de animale determinate / kg gogoși crude de mătase determinate, solicitat/e de beneficiar, din 

următoarele categorii: 

bivoliţe de lapte 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivoliţelor pentru care se solicită sprijin cuplat pentru 

venit în registrul genealogic al rasei*). 

ovine/caprine (termenul limită de depunere este 01.07.2023 pentru cazurile în care berbecii care asigură 

raportul dintre sexe nu sunt solicitați pentru sprijin) 

- adeverinţa eliberată de asociaţia / agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ ţapilor, pentru care se solicită SCVZ, în registrul 

genealogic al rasei, secțiunea principală şi înscrierea / înregistrarea oilor sau caprelor, pentru care se solicită 

SCVZ, în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară şi respectarea raportului de 

maximum 35 de femele ovine/caprine, pentru care se solicită SCVZ, la un berbec/ ţap înscris în registrul 

genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie judeţene, după caz sau; *) 

- adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de 

maximum 35 de femele ovine / caprine, pentru care se solicită SCVZ, neînscrise şi neînregistrate într-un 

registru genealogic la un berbec / ţap cu certificat de origine. *). 
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taurine de carne  

- adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor din rase de carne și /sau a vacilor metise cu 

rase de carne și a descendenților acestora în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau 

suplimentară și înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală *). 

 

 

vaci de lapte 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, după caz, pentru care se solicită 

SCVZ, în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară *); 

- copii de pe documentele sau informațiile care atestă valorificarea unei cantități de lapte în perioada 

16.05.2022-15.05.2023: 

În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător: 

-APIA va pune la dispoziție informațiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la 

laptele achiziționat de către prim-cumpărători de la producători, în perioada 16.05.2022-15.05.2023, 

- sau fermierul va prezenta  copie contract, încheiat pentru o perioadă de minim 6 luni, cu un prim-

cumpărător, însoțită de  

 copii de pe raport fiscal de închidere zilnică/ factură din care rezultă că s-a valorificat o cantitate 

de lapte în perioada 16.05.2022-15.05.2023 (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF); 

 copie de pe atestatul de producător și copie de pe filele din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol, din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte în perioada 

16.05.2022-15.05.2023 (în cazul producătorului persoană fizică) 

-sau fermierul va prezenta dovada emisă de prim-cumpărator care atestă că s-a valorificat o cantitate 

de lapte în perioada 16.05.2022-15.05.2023, în baza contractului încheiat. 

În cazul altor tipuri de valorificare a laptelui în perioada 16.05.2022-15.05.2023: 

o în cazul producătorului persoană fizică, cu valorificare lapte către consumatorul final: copie de pe 

factura sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă că 

s-a valorificat o cantitate de lapte în perioada 16.05.2022-15.05.2023, însoţită de copie de pe 

atestatul de producător; 

o în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe un raport fiscal de închidere zilnică/ factură din 

care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte în perioada 16.05.2022-15.05.2023; 

o în cazul producătorului care a efectuat valorificarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de 

forma de organizare juridică: copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de 

încasare din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte în perioada 16.05.2022-15.05.2023; 
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o în cazul producătorului care deține unitate de procesare proprie: copie de pe avizul de însoţire a 

mărfii care atestă valorificarea  şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care 

să rezultă livrarea şi recepţia laptelui, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe 

certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare 

lapte 

viermi de mătase 

- copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu care are ca obiect de 

activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia 

de ţesături, pentru minimum 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de 

mătase eclozionabile (doar în cazul procesării prin terți). 

- documente specifice care se prezintă la depunere sau până la data de 4 decembrie 2023: 

o factura de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de mătase și copia autorizaţiei sanitar veterinare 

pentru unitatea de la care au fost achizitionate cutiile cu ouă de viermi de mătase/ documente 

contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse și cantitatea 

de ouă de viermi de mătase transformate în gogoși crude de mătase din cantitatea totală și 

autorizația sanitar-veterinară pentru producerea materialului sericicol (ouă de viermi de mătase);  

o factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul 

de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situaţia în care 

fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii de gogoşi 

crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne. 

 

IV. Documente specifice necesare accesării ecoschemelor în sectorul zootehnic: 

Ecoschema PD-07  Creșterea nivelului de bunăstare a  vacilor de lapte 

- copie autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se 

încheie angajamentul voluntar anual în cererea de plată; 

Ecoschema PD-08 - Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat 

- copie autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se 

încheie angajamentul voluntar anual în cererea de plată; 

- schița grajd/spațiu creștere  

 

ATENȚIE: *)Este necesar să luați legătura cu asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei emitentă/ oficiul pentru zootehnie judeţean  pentru a transmite prin mijloace 

electronice adeverințele mai sus menționate, în funcție de intervenția solicitată . 

NU UITAŢI că trebuie să semnați și partea din cererea de plată referitoare la Angajamente şi declaraţii 

pentru intervenții în sectorul zootehnic. 
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În cazul în care solicitați sprijinul cuplat pentru venit sector zootehnic sau vă asumați angajamente anuale pentru 

ecoscheme sector zootehnic (Intervenția PD07 și/sau PD08)aveți obligația să respectați cerințele de 

condiționalitate pe întreaga exploatație. 

 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent intervenţiilor prevăzute în Planul Strategic 2023-2027 și  Masurilor 

de sprijin din PNDR 2014-2020 , trebuie să depuneţi anual la APIA cererea de plată şi să îndepliniţi 

condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. În cazul măsurilor 10, 11, trebuie să 

respectaţi şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Informații privind zonele eligibile pentru M10, M11, M13 

(sM13.1, sM13.3) se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-

informare și la Centrele Județene/Locale APIA. 

Informații privind zonele eligibile pentru intervenția DR-10 se regăsesc în PNS 2023-2027, pe site-ul APIA, 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la Centrele Județene/Locale APIA. 

 

       Pentru M10 –  în campania 2023, atât fermierii care nu au avut în anul anterior (2022) un angajament în derulare 

(la nivel de pachet/variantă și la nivel de parcelă) în cadrul M.10 din PNDR 2014-2020, cât și beneficiarii a căror 

perioadă de implementare a angajamentelor s-a finalizat în anul anterior (2022) și care doresc să aplice în continuare, 

vor putea deschide angajamente noi, după cum urmează: 

 pentru o perioadă de 1 an în cazul angajamentelor aferente pachetelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 

 pentru o perioadă de 5 ani în cazul angajamentelor aferente pachetelor 7, 8,10. 

     Pentru M11 – în campania 2023, atât fermierii (pentru sM11.1)/operatorii certificați în agricultură ecologică 

(pentru sM11.2) care nu au avut în anul anterior (2022) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la 

nivel de parcelă) în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020, cât și beneficiarii a căror perioadă de implementare a 

angajamentelor (pentru sM11.1 sau sM11.2) s-a finalizat în anul anterior (2022) și care doresc să aplice în 

continuare, vor putea deschide angajamente noi, după cum urmează: 

 pentru o perioadă de 2 ani sau 3 ani  în cazul angajamentelor aferente pachetelor din sM11.1- conversie (în 

funcție de perioada de conversie), 

 pentru o perioadă de 1 an în cazul angajamentelor aferente pachetelor din sM11.2-menținere. 

Pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă agricolă (P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, P11.2) din M10 care 

sunt în desfășurare, se poate deschide angajament nou începând din anul 2023 dacă suprafața parcelei se extinde cu 

peste 50% sau cu mai mult de 1 ha față de suprafața determinată în primul an de angajament (suprafața angajată), 

pentru o perioadă de 1 an si respectiv 5 ani pentru pachetele 7 și 10. 

Se poate solicita în anul 2023 pachetul 2 din M10 adițional unui angajament de pachet 1 din M10 aflat în desfăşurare. 

 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
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Pentru angajamentele care se aplică la nivel de total suprafață angajată a pachetului (P4, P5, P11.1) din  M10 care 

sunt în desfășurare, se pot deschide angajamente noi începând din anul 2023 pentru o perioadă de 1 an dacă suprafața 

se extinde cu peste 50% sau cu mai mult de 1 ha din suprafaţa totală angajată a pachetului în primul an de 

angajament. 

Pentru pachetele măsurii 11, dacă suprafaţa aflată sub angajament se extinde cu mai puţin de 50%, dar nu mai 

mult de 1 ha faţă de suprafaţa angajată în primul an de angajament, iar noua suprafaţă are acelaşi statut cu suprafaţa 

aflată sub angajament, nu se deschide angajament nou, cel iniţial continuând până la finalizarea perioadei asumate 

la data semnării, pentru suprafaţa extinsă. 

Pentru pachetele măsurii 11, dacă suprafaţa aflată sub angajament se extinde cu peste 50% sau mai mult de 1 ha 

faţă de suprafaţa angajată în primul an de angajament, iar noua suprafaţă are acelaşi statut cu suprafaţa aflată sub 

angajament, angajamentul iniţial se închide cu condiţia deschiderii unui nou angajament  pentru noua suprafaţă pe 

perioada prevăzută de PNDR 2014-2020. 

 

Rotaţia pachetelor 1, 2 şi 5 din M11 sau schimbarea categoriei de folosință nu se consideră solicitare de pachet nou. 

Adaptarea angajamentelor (trecerea de la varianta 2.2 la varianta 2.1, de la 3.1.2 la 3.1.1, de la 3.2.2 la 3.2.1, de la 

6.2 la 6.1, de la 9.2.2 la 9.2.1, de la 11.2.3 la 11.2.2, de la 11.2.2 la 11.2.1–M10 şi de la 6.2 la varianta 6.1-M11) nu 

se consideră solicitare de pachet nou. 

 

Veţi depune o singură cerere, chiar dacă deţineţi suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!  

 

În campania 2023, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-

Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteţi accesa această aplicaţie folosind contul dumneavoastră de 

utilizator ID-ul unic de înregistrare şi parola utilizată la ultima logare. Pentru recuperarea parolei, în situaţia în 

care nu o mai cunoaşteţi, este necesar să aveți deja înregistrată în sistemul informatic APIA adresa dvs. de e-mail. 

Prin accesarea link-ului ”Resetare parolă” din interfaţa aplicaţiei, aceasta va fi schimbată şi transmisă la 

adresa dvs. de e-mail. Procedând astfel, vă puteţi recupera uşor parola. 

În situaţia în care întâmpinaţi probleme la accesare, solicitaţi APIA la adresa de e-mail ipa.asistenta@apia.org.ro 

să vă furnizeze parola.  

În situația în care aveți nevoie de parolă doar când vă prezentați la sediul APIA pentru depunerea cererii de plată, 

acesta vă va fi comunicată personal de către responsabilul de dosar. 

 

Atenţie la mesajele de avertizare pe care le afişează programul IPA-Online în raportul ”Controlul 

parcelelor digitizate”! 

 

http://lpis.apia.org.ro/
mailto:ipa.asistenta@apia.org.ro
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Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală M10 și M11 trebuie să utilizaţi codurile IPA-Online incluse în 

tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023 

(numerotate de A1 la ... An).  

 

 

Informații de interes pentru fermierii care exploatează suprafețe vitivinicole cu struguri pentru vin – 

campania 2023 

Fermierii care dețin suprafețe agricole plantate cu viță de vie pentru vin care au beneficiat de sprijin prin măsura  

de reconversie/restructurare, vor completa în cererea de plată codul numeric al parcelei viticole, denumit în 

continuare CNPV din Registrul Plantațiilor Viticole pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 - 

Suprafețe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie. Completarea se va face respectând 

prevederile din instrucțiunile de completare a cererii de plată. Lipsa introducerii unor informații valide CNPV nu 

are caracter blocant însă fermierii care constată neconformități de identificare IPA-Online – RPV, vor trebui să 

solicite corectarea informațiilor cu respectarea termenelor legale. 

 

La depunerea electronică, închiderea cererilor de plată în aplicație se va realiza de către funcționarii APIA cu 

acordul fermierului, exprimat online în aplicația IPA-Online sau pe baza confirmării telefonice, prin poșta 

electronică sau prin alte mijloace asumate de fermier, după ce au fost finalizate toate verificările și nu mai sunt 

erori blocante.   

 

ATENŢIE!!! Fermierii pot semna cererile de plată folosind semnătura electronică. În situația în care 

dețineți semnătură electronică și veți semna astfel cererea de plată, vă rugăm să anunțați (prin mesaj 

telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea dvs.  despre faptul că doriți să 

semnați electronic. Semnătura electronică trebuie aplicată pe cererea de plată descărcată din aplicația IPA-

Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna de asemenea  

electronic  la aceeași dată.  

 

În cazul depunerii prin prezentarea dvs. la Centrele Județene/Locale APIA, închiderea cererii de plată în 

IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia şi a 

mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul 

informatic, dar nu înainte de a vă asigura că datele aferente intervenţiilor /măsurii de sprijin pentru sectorul 

zootehnic (dacă veţi solicita şi sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate în sistemul informatic pe baza 

informațiilor din listele de animale/documentelor de identificare/documentelor de mişcare prezentate de către 

dumneavoastră. 
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ATENŢIE!!! Dacă cererea de plată cuprinde şi declaraţie privind sectorul zootehnic, solicitantul se va 

adresa prima dată Centrului Judeţean/Local APIA pentru completarea declaraţiei privind sectorul 

zootehnic, înainte de accesarea IPA-Online. Finalizarea cererii de plată în modulul captare date se va realiza 

de către funcționarii APIA cu acordul fermierului, sau pe baza confirmării telefonice, prin poșta electronică sau 

prin alte mijloace asumate de fermier, după ce au fost finalizate toate verificările și nu mai sunt erori blocante. 

Ulterior se va putea completa și declarația privind sectorul vegetal, dacă este cazul. 

 

NU UITAŢI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent intervenţiei/măsurii de sprijin dorite şi să semnaţi toate 

paginile cererii de plată! La deschiderea angajamentelor din cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11, trebuie să 

semnaţi şi partea din cererea de plată „V.3.1- Angajamente şi declaraţii*) – M 10 - Agro-mediu şi climă” şi/sau 

V.3.2/3.3 - Angajamente şi declaraţii*) – M 11- Agricultură ecologică”, după caz. 

  

ATENȚIE!!! Cererea de plată se consideră depusă numai după ce a fost închisă în aplicația IPA-Online și 

a fost înregistrată la APIA! Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de înregistrare! Este dovada că aţi 

depus o cerere de plată pentru campania curentă. 

 

NU UITAȚI! Cererea de plată depusă electronic trebuie semnată la Centrul Județean/Local APIA. Veți fi 

înștiințat până la ce dată veți putea veni la APIA și semna cererea! 

 

Vă asigurăm de sprijinul specialiştilor noştri pentru a vă furniza informaţiile necesare în vederea accesării 

intervenţiilor prevăzute în Planul Strategic 2023-2027/ măsurilor de sprijin! 

 

 

 

RESPECTAȚI PROGRAMAREA 

ȘI PĂSTRAȚI LEGĂTURA CU RESPONSABILUL DE DOSAR!!! 

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 


