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NOTĂ DE INFORMARE 

Privind termenul de depunere a cererilor de sprijin/ plată în campania 2020, 
pentru sM 8.1 din PNDR 2014-2020, delegată către APIA 

 

 

 Pentru sM 8.1 – sesiunile 1, 2, 3 și 4, data finală de depunere a cererilor de sprijin/ plată va 

fi 15 iunie 2020, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 130/ 2020. 

 Față de termenul final aprobat prin Ordinul MADR nr. 130/ 2020, cererile de plată pot fi 

depuse cu întârziere sau modificate, după cum urmează: 

 cererile de plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, până la data de 10 iulie 2020 

(inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar 

fi avut dreptul pentru anul de angajament aferent anului 2020 dacă cererea de plată ar fi 

fost depusă până la data de 15 iunie 2020; 

 modificările cererilor de plată, fără aplicarea de penalități, pot fi depuse până la data la 30 

iunie 2020 (inclusiv); 

 modificările cererilor de plată pot fi depuse și după data la 30 iunie 2020 dar nu mai târziu 

de 10 iulie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care ar fi 

avut dreptul pentru utilizarea efectivă a unităților amenajistice în cauză în anul de 

angajament aferent anului 2020. 

  Având în vedere că perioada de depunere a cererilor de sprijin pentru sM8.1 nu se 

stabilește conform prevederilor art. 13 alin (1) și art. 15 alin (2) din Regulamentul nr. 809/ 2014 

și art. 13 alin (1) și alin. (3) din Regulamentul nr. 640/ 2014, cu modificările și completările 

ulterioare, sesiunea 4 se va finaliza la data finală de depunere a cererilor unice de plată, 

respectiv data de 15 iunie 2020 (inclusiv), fără stabilirea unei perioade de modificare sau 

depunere cu întârziere a cererilor.  
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