15 iulie 2020
COMUNICAT DE PRESĂ
Campania de depunere a Cererilor Unice de plată pentru anul 2020 a fost finalizată
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează că a
finalizat în data de 10 iulie 2020, Campania de primire a Cererilor Unice de Plată
pentru anul 2020, în cadrul căreia, la nivel național, au fost înregistrate un număr de
830.898 cereri, pentru o suprafață declarată la plată de 9.879.977,25 hectare.
Reamintim că perioada de depunere a cererilor unice de plată fără penalizări, s-a
desfășurat în intervalul 2 martie - 15 iunie 2020, fiind depuse un număr de 826.964
cereri pentru o suprafață de 9.814.937,86 hectare. În ce privește perioada de depunere
a cererilor cu penalizări de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, mai exact intervalul 16
iunie – 10 iulie 2020, au fost înregistrate 3.934 cereri, pentru o suprafață declarată la
plată de 65.039,39 hectare.
Nicio cerere unică de plată depusă după data de 10 iulie 2020 nu mai este admisă.
În Anexă regăsiţi situaţia depunerii Cererilor Unice de Plată pentru fiecare Centru Judeţean
APIA. Astfel, se poate observa că județele cu cele mai multe cereri înregistrate sunt
Suceava (45.800 cereri), Bihor (35.526 cereri), Dolj (35.013 cereri), Maramureș (33.878
cereri) și Botoșani (31.988 cereri). În ce privește județele cu cele mai mari suprafeţe
solicitate la plată avem județele Timiș (540.317,91 ha), Constanța (500.657,75 ha),
Teleorman (429.283,14 ha), Dolj (424.522,65ha) și Ialomița (378.820 ha).
În comparație cu anul trecut, numărul cererilor a scăzut cu 13.373 cereri, în timp ce
suprafața agricolă a crescut cu 235.245,94 ha, fapt care confirmă tendința de comasare
a terenurilor de la an la an.
Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
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