
Agentia de Plati si Interven^ie pentru Agricultura Prahova (APIA Prahova)
informeaza poten^ialii beneficiari, ca pana la data de 31 lulie 2020 inclusiv,
se depun cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru
cantita^^le de motorina achizi^ionate i utilizate in agricultura, aferente
perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020 (trim. II al anului 2020).

Cererile se depun la Centrul Judetean al Agentiei de Pla^ ^i Interven^ie pentru
Agricultura Prahova, situat in Municipiul Ploiesti, Bd-ul Independentei, nr. 12,
de catre administrator / reprezentantul legal sau imputemicitul acestuia, caz
fn care tmputernicirea este emisa de catre administratorul /reprezentantul
legal i este mso^ta de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata pentru rambursare se depun insotite
de urmatoarclc documente:

•documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;

•situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari
mecanizate, aferente perioadei pentru care solicit^ acordarea ajutorul

de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa

nr.9;
•copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de

vanzator pe numele solicitantilor;
•copie a  documentelor  de identitate si/sau a  documentelor  de

inregistrare, in cazul tn care au intervenit modificari fata de cererea de

acord pentru finantare;
•adeverinta 'in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in

exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de

acord pentru finantare;
•adeverinta in original de la Directia pentru Agricultura Judeteana,

pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit
' modificari fata de cererea de acord pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata pentru rambursare se depun
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insotite de urmatoarele documente:

•situatia centralizatoare a cantitatilor  de motorina utilizate pentru
sectorul zootehnic, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea
ajutorul de stat prin rambursare, Tntocmita conform modelului prevazut

in anexa nr\9 din OAAADR nr.1727/ 2015 cu modificarile si completarile
ulterioarei

•copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de

vanzator pe numele solicitantilor;
•situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat,

intocmita de beneficiar i vizata de medicul imputernicit de libera
practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr\

10 din OAAADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioarei
•copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in

vederea asigurarii  acestora de vetre de stupina temporare sau
permanente;

•copie a  documentelor  de identitate si/sau  a  documentelor  de
inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de
acord pentru finantare.

Pentru sectorul Tmbunata^iri funciare, cererile de plata pentru rambursare se
depun insotite de urmatoarele documente:
•situatia centralizatoare a cantitatilor  de motorina utilizate pentru
irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat
prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din

OAAADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioarei
•copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de
vanzator pe numele solicitantilor;
•situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita
conform modelului prevazut in anexa nr.11 din OAAADR nr.1727/2015 cu
modificarile si completarile ulterioarei
•copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de

catre beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apa livrat
pentru irigatii, intocmit de catre orice furnizor de apa de irigatii;
•situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei
pentru care se solicita ajutorul de stat;
•copie a  documentelor  de identitate  ^i/sau  a  documentelor  de
inregistrare, fn cazul tn care au intervenit modificari fata de cererea de
acord pentru finantare;
•dovada cont trezorerie daca au intervenit modificari ale coordonatelor

bancare fata de cererea initiala.

Toate documentele depuse in copie vor fi certificate pentru conformitate cu
originalul de catre solicitantul sprijinului, insusite prin semnatura si vor purta
sintagma "conform cu originalul".

Cererile pot fi transmise de catre fermieri prin mijloace electronice (posta
electronica, fax etc) / servicii postale / Tncarcate pe serverul extern pus la

dispozitie de APIA (accesibil de pe internet la adresa
http://213.177.4.194:8084/) / depuse direct la sediul Centrului judetean



RELAJII CU PUBLICUL 1 COMUNICARE

unde este depusa cererea de acord de finan^are.

Documentele postate/transmise vor sta la baza operarii/verificarii datelor tn
aplicatiile electronice de gestionare a ajutorului de stat ^i la efectuarea
verificarilor administrative ulterioare.


