
ANUNT IMPORTANT !!!! 
 

Începând cu data de  12 martie 2021 ,Centrul local APIA Balș demarează  Campania 
de primire a Cererii Unice de Plată pentru fermierii din Comuna Morunglav. 

 
Fermierii vor putea să-și înregistreze Cererile Unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta 
la Centrele județene/locale APIA din Balș  până la data de 15 mai 2021. 
Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren 
din diferite localităţi sau judeţe. 
Fermierii trebuie să se prezinte la Primăria Morunglav pentru a verifica împreună cu 
reprezentantii primăriei situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită 
primăriei să transmită la APIA adeverința împreună cu extrasul de cont actualizat al 
fermierului . 
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să 
fie încheiate înaintea depunerii Cererii Unice de plată şi să fie valabile la data depunerii 
Cererii. 
Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului 
şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.  
În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au obligația să se asigure că datele 
acestora sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE)/ medic veterinar și să 
se adreseze Centrului județean/local al APIA Olt în vederea completării declarației sector 
zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online. 
Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru 
programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.  
Atragem atenția ca înainte de semnarea Cererii Unice de plată sector vegetal și zootehnic, 
să se verifice încă o dată datele înscrise și documentația depusă! 
 
 Angajații Primăriei Morunglav  lucrează pentru dumneavoastră iar  pentru orice problemă 
legată de eliberarea adeverințelor APIA îi puteți contacta telefonic: 
COSTACHE DANIELA - 0740166200 
UȚOIU –NEGREA GAROFIȚA -0766376152 
 
    În cazul în care aveți nemulțumiri față de serviciile oferite de către angajații Primăriei 
Morunglav ,  vă stau la dispoziție primarul si secretarul general al comunei la următoarele 
numere de telefon: 
CĂRĂMIZARU NICOLAE - 0762259049 
POPA MARILENA      -0762259044 
 
Solicităm tuturor cetățenilor comunei Morunglav să respecte cu strictețe toate 
normele impuse în aceste momente, iar în cazul în care este necesară deplasarea în afara 
locuinței să poarte obligatoriu mască. 
Vă dorim tuturor multa sananate! 
Va atașăm programarea fermierilor din comuna Morunglav. 
 
Cu deosebit respect, 
Primar ,CĂRĂMIZARU NICOLAE 


