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17 martie 2020
COMUNICAT DE PRESA

Continuitate In adoptarea de miisuri necesare pentru prevenirea COVID-19
in contextul prevenirii riscului de raspandire la nivel national a infectiei cu virusul
COVID-19 ~i avand In vedere declan~area starii de urgenta, informam ca Agentia de Plati
~i lnterventie pentru Agricultura Prahova (APIA Prahova) a restrictionat accesul
vizitatorilor de orice fel la sediul Centrului judetean APIA/ Centrele locale APIA.
Activitatea de relatii cu publicul se desfa~oara online prin intermediul adreselor de
e-mail, telefonic sau prin servicii de po~ta/ curierat, iar datele de contact se regasesc
pe site-ul www.apia.org.ro.
ACTIVITATI SUSPENDATE pana la acest moment In relatia cu beneficiarii/publicul larg:
activitatea de vizare a carnetelor de rentier agricol s-a suspendat In perioada
12.03.2020 - 04.05.2020;
- conducerea Agentiei sustinuta de MADR a suspendat activitatea de primire a cererilor
unice de plata pentru perioada 16.03.2020 - 06.04.2020;
- controalele la fata locului s-au suspendat, pana la data de 31.03.2020, pentru
masurile: acordarea ajutorului financiar FEGA In cadrul Programului pentru ~coli al
Romaniei, acordarea ajutorului financiar pentru programele de reconversie/
restructurare a plantatiilor viticole, asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu soiuri de
struguri de vin, acordarea sprijinului financiar pentru Masura de investitii In sectorul
vinicol;
- s-a prelungit perioada de depunere a cererilor de sprijin In cadrul sesiunii nr. 4
aferenta submasurii 8.1 ,,lmpadurirea ~i crearea de suprafete lmpadurite" ~i sesiunii nr.
3 aferenta submasurii 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu", similar cu
prelungirea perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul 2020;
- s-a prelungit perioada de depunere a cererilor de plata pentru submasura 8.1
"impaduriri ~i crearea de suprafete lmpadurite", sesiunile 1, 2 ~i 3 ~i submasura 15.1
"Plati pentru angajamente de silvomediu" , sesiunile 1 ~i 2, similar cu prelungirea
perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul 2020;
- s-a prelungit perioadei de depunere a deconturilor justificative aferente trimestrul I
pentru beneficiarii Masurii 14 ,,Bunastarea animalelor" cu o luna, respectiv pana la data
de 31.05.2020, urmand a fi propuse masuri suplimentare 1n functie de evolutia
restrictiilor impuse pe fondul epidemiei;
- s-a suspendat efectuarea controalelor pe teren pentru anexa 17 B sau alte tipuri de
controale, ca urmare a unor sesizari, reclamatii, controale specifice masurilor de
agromediu, acolo unde se impune prezenta fermierului;

