
 

 

Telefon fix/fax: 0232 474 992 
Email: office@galvaleaprutului.ro 
Com. Popricani, Loc. Popricani, Jud. Iași 
(în incinta Primăriei Popricani, ultimul etaj) 

 

 

 

IN ATENȚIA BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE FINANȚARE DIN CADRUL GAL VALEA PRUTULUI 

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA CODUL RO APIA 
 

Vă informăm că toți beneficiarii publici și privați AFIR, inclusiv cei care au proiecte în domeniul 

pe non-agricol (M3/3A – Cooperare prin asociere, M4/6A- Diversificarea economiei in teritoriul 

Valea Prutului, M5/6B – Integrarea minorității rrome, M6/6B- Dezvoltarea infrastructurii 

sociale) trebuie sa aiba COD RO APIA! Acest lucru  se va demonstra prin adeverință de la APIA 

cel târziu la data depunerii documentelor  pentru CONTRACTARE! 

 

Pot exista trei situații: 

  

1. În situația în care  solicitanții/beneficiarii proiectelope măsuri agricole sau non – 

agricole  care au deja COD APIA , iar la dosarul cererii de finanțare au depus și 

adeverința de la APIA - nu mai este necesar să mai scoată adeverința,   

2. În situația în care  solicitanții/beneficiarii proiectelor pe măsuri agricole sau non – 

agricole  care au deja COD APIA , iar la dosarul cererii de finanțare NU AU DEPUS și 

adeverința de la APIA – trebuie să scoată de la APIA această adeverință din care să 

reiasă COD RO APIA și s-o depună împreună cu documentele pentru CONTRACTARE la 

CRFIR 1 NE Iași. Reamintim, că conform instrucțiuilor primate de la AFIR, simpla  

completare a numărului RO APIA pe Cererea de Finanțare  nu este sufficient (trebuie 

demonstrat  prin Adeverință de la APIA). 

3. În situația în care solicitanții/beneficiarii proeictelor selectate de GAL nu au cod APIA 

generat, aceștia trebuie să meargă la APIA și să obțină acest Cod APIA. În acest sens vor 

prezenta/depune la APIA documente solicitate de APIA. Adeverința eliberată de APIA se 

depune împreună cu documentele pentru CONTRACTARE la CRFIR 1 NE Iași (str. 

Dumbrava Rosie – sus în Copou, lângă stadion)! 

  

 

Echipa GAL Valea Prutului 


