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Plăţi APIA la zi anunţate de directorul Adrian Pintea – Peste 330 milioane 

EURO au intrat în conturi 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat în forţă 

campania de plată în avans a subvenţiilor pentru anul de cerere 2021. Astfel, în 

data de 18 octombrie, prima zi de plăţi, agenţia a efectuat plăţile către un 

număr record de fermieri. 

”În data de 18 octombrie am dat startul plăţilor în avans pentru campania 2021. Mă 

bucur că am reuşit încă din prima zi la plată un număr de fermieri şi o sumă record. 

Respectiv, într-o singură zi, 39.623 au fost autorizaţi la plată cu suma de 161 

milioane de euro”, a precizat directorul general APIA, Adrian Pintea, în cadrul 

videoconferinţei „Afaceri în agricultură” organizată de grupul de presă Bursa. 

Potrivit şefului APIA, până la această dată, peste 264.000 de fermieri au fost 

autorizaţi la plată, iar peste 330 de milioane de euro au fost plătite şi au intrat sau 

urmează să intre în conturile fermierilor în cel mai scurt timp. 

”Din data de 18 octombrie până astăzi inclusiv, avem deja autorizaţi la plată 264.865 
de fermieri, cu suma de 337 de milioane de euro. Vreau să îi asigur pe fermieri că 
aceste sume le avem asigurate, eu m-am asigurat ca în contul agenţiei să fie banii 
luaţi în avans de la Ministerul Agriculturii, tocmai pentru a scurtcircuita cumva tot 
circuitul bancar, astfel încât din momentul în care noi facem plăţile, în aproximativ 
două zile fermierii noştri să aibă banii în cont”, a mai subliniat Adrian Pintea. 
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Subvenţii pentru crescătorii de vaci! Şeful APIA anunţă începerea plăţilor 



Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a 

anunţat data la care instituţia pe care o conduce poate începe plata 

subvenţiilor pentru crescătorii de bovine. 

În prezent, APIA efectuează plata avansului subvenţiilor pentru fermierii care au 

depus cereri de plată în anul 2021, însă pe listele curente sunt incluşi 

numai crescătorii de ovine şi caprine care beneficiază de sprijin cuplat zootehnic, nu 

şi cei din sectorul bovinelor. 

Practic, APIA efectuează acum plăţile pentru următoarele scheme de plată: 

• Schema de plată unică pe suprafaţă 

• Plata redistributivă 

o primul interval: 1-5 ha inclusiv 

o al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv 

• Plata pentru înverzire 

• Plata pentru tinerii fermieri 

• Schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine 

În cadrul unei videoconferinţe organizată de grupul de presă Bursa, directorul Adrian 

Pintea a explicat de ce nu intră la plată şi crescătorii de bovine, dar şi data când 

aceştia vor începe să primească subvenţiile. 

”De ce doar ovină? Pentru că, aşa cum fermierii noştri cunosc deja, la specia bovine 

încă suntem în perioada de retenţie până în data de 17 noiembrie, astfel că aceştia 

nu au putut să intre acum la plata avansului”, a subliniat Adrian Pintea. 

Respectarea perioadei de retenţie este o condiţie obligatorie pentru încasarea 
subvenţiilor APIA, astfel că fermierii care au solicitat plăţile trebuie să îşi păstreze 
animalele în fermă cel puţin până la data de 17 noiembrie. 


