
AGENTIA DE  PLATI SI 

INTERVENTIE PENTRU

AGRICULTURA



Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în 
continuare APIA:

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este 
instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi 
directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare FEGA, a 
măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri 
agricole şi a schemelor de ajutor de stat (submăsura 8.1 şi submăsura 
15.1), având ca sursă de finantare FEADR,precum şi fonduri din 
bugetul naţional.

 AFIR este instituţia care deleagă către APIA implementarea şi atribuţiile 
specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare, recuperare debite 
pentru măsurile implementate prin Sistemul Integrat de Administrare 
şi Control (IACS) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 - 2013 (PNDR 2007- 2013), precum şi din cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2014 - 2020)
finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) şi de la bugetul de stat, respectiv: Măsura 214 "Plăţi de 
agromediu", Măsura 10 – „Agro-mediu şi climă”, Măsura 11 –
„Agricultura ecologică”, Măsura 13 – „Plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”. 



Institutia isi desfasoara
activitatea cu reprezentare
la nivel judetean si local sub
coordonarea directorului
executiv si a directorului
executiv adjunct.

Structura  organizatorica:
- 4 servicii

( Serviciul Autorizare 
Plati,Serviciul Masuri 
Specifice, Serviciul Control 
Teren, Serviciul Economic  
Recuperare Debite)

- 5 compartimente 
(Compartiment: IT- LPIS, 
Cota de Lapte, Inspectii, 
Juridic, Resurse Umane)

- 7 Centre Locale 
( Deva, Hunedoara, Ilia, 
Brad, Orastie, Petrosani, 

Santamaria-Orlea)



1. Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a 
producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 –
2020- finalul platilor aferente campaniei 2017 s-au facut in primul 
semestru din 2018 : 

a)- schema de plată unică pe suprafaţă-cuantum 2017 -97,24 euro/ha

b)- plata redistributivă -cuantum 2017 - Primul interval 1-5 ha, 
inclusiv : 5 euro/ha ,iar al doilea interval intre 5 si 30 ha inclusiv : 
48,32 euro/ha

c)- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata 
pt.inverzire) - cuantum 2017 -57,17 euro/ha

d)- plata pentru tinerii fermieri- cuantum 2017 -24,31 euro/HA

e)- schema de sprijin cuplat-diferentiat pe scheme ;

f)- schema simplificată pentru micii fermieri-maxim 1250 euro pe 
schema ;



Măsura Submăsura/pachetul Valoare (euro/ha)

M. 13 - Plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specific( ANC-eligibilitate 45 
UAT_uri ; ANC_SEMN eligibilitate 
3 UAT_uri –Martinesti 
Bacia,Totesti .)

Submăsura 13.1 - Plăţi 
compensatorii în zona montană 
(ANC)

Submăsura 13.2 - Plăţi 
compensatorii pentru zone 
(ANC_SEMN)

86

54

M.10- Agro-mediu şi climă
(pentru Pachet 1 si 2 eligibilitate 
pe tot teritoriul judetului 
Hunedoara ; pachet 3 exista pe 3 
UAT_uri –Burjuc,Lapugiu de Jos si 
Zam;)

P 1 – Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală 142

P 2.1 – Practici agricole tradiţionale -
lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca 
fâneţe

100

P 2.2-Practici agricole tradiţionale -
lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti 
permanente utilizate ca fâneţe

21

Pachetul 3 – pajiști importante pentru 
păsări-varianta 3.2.1-lucrari manuale

159

Pachetul 3 – pajiști importante pentru 
păsări-varianta 3.2.2-lucrari cu utilaje 
usoare

80



Măsura Submăsura/pachetul Valoare (euro/ha)

M. 214 - „Plăţi de agro-mediu”

P 1 – Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală 124

P 2 – Practici agricole tradiţionale
58

P 3 – Pajişti Importante pentru Păsări 209

P 4 – Culturi verzi 130

Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri 

arabile (inclusiv plante de nutreţ)
162

Varianta 5.3 Livezi 335

Varianta 5.4 Vii 393

Varianta 5.5 Plante medicinale şi 
aromatice

270

Varianta 5.2.Legume inclusiv ciuperci 335



a) AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII (ANT) ÎN SECTORUL VEGETAL

 Sunt plăţile care suplimentează plata în cadrul schemei S.A.P.S. 
 Sursa de finanţare se asigură din bugetul naţional.Se acordă plata 

pentru aceste scheme cu respectarea condiţiilor generale S.A.P.S. şi a 
condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru 
culturile respective.

 În campania 2018 se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul 
vegetal, decuplate de producţie, fermierilor care cultivă: culturi 
amplasate pe teren arabil- ANT 1(cuantum 16 euro/ha) ,in pentru fibră 
- ANT 2( cuantum 6,669 euro/ha),, tutun - ANT 3 (cuantum 2078,72 
euro/ha),  hamei - ANT 5 (cuantum 423,10 euro/ha), sfeclă de zahăr-
ANT 6 (cuantum 72,69 euro/ha – aici pe judet avem 68,36 ha cultivate 
cu sfecla de zahar ) şi care îndeplinesc condiţiile generale de acordare 
a plăţilor prevăzute la Capitolul II şi condiţiile de la art. 33 din 
O.M.A.D.R. nr. 619/2015, la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui 
tip de ajutor



b) AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII (ANTZ) ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC

1.Schema decuplata de productie in sectorul lapte –specia bovine
–ANTZ_7 BOVINE LAPTE -22,18 euro/tona

2.Schema decuplata de productie in sectorul carne –specia bovine
–ANTZ_8 BOVINE CARNE -88,68 euro/cap bovina

3.Schema decuplata de productie in sectorul ovine/caprine –
ANTZ_9 OVINE/CAPRINE-5,24 euro/cap animal

Curs valutar pentru FEGA si BN :4,5993 lei/euro –stabilit de Banca Centrala Europeana
la 29.09.2017

Curs valutar pentru FEADR : 4,5390 lei/euro –satbilit de Banca Central Europeana la
30.12.2016



 Activitatea APIA-HD pe semestrul 1 2018 se 
imparte pe 2 paliere :

 -pentru Campania 2017 finalizare controale pe teren ,  teledetectie si administrative in 

vederea autorizarii la plata a  tuturor cererilor depuse de fermieri pana la 30.06.2018

 -pentru Campania 2018 –in conformitate cu Ordin Ministru privind respectarea urmatoarelor 
perioade:

 a) in intervalul 1 martie -15 mai 2018  se vor depune/primi cererile unice de plata potrivit 
Reg.(CE)809/2014 si al Reg.(CE) 640/2014

 b) în intervalul 1 iunie – 1 iulie va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul 
preliminar al cererilor unice de plată, eşantionarea acestora precum şi transmiterea 
eşantioanelor, potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;

 c) între 1 iulie – 1 octombrie 2018 se va efectua controlul la faţa locului pentru cererile unice 
de plată eşantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice, în 
iarna sau în primăvara anului următor;

 d) plata avansului pentru anul de cerere 2018se va efectua începând cu data de 15 
octombrie 2018

 e) plata regulară pentru anul de cerere 2018 se va efectua între 1 decembrie 2018-
30.06.2019



 CAMPANIA 2017

1.Situatia Autorizarilor pana la 30.06.2018-pe 
nr.fermieri

Centrul local

Nr.fermieri pe 

judet

Nr.total

fermieri 

autorizati

Închis; decizia 
este negativa( 

fermieri 

neeligibili)

Caz închis( 
deces/radiere 

PFA)

Nr.fermieri

ramasi de 

autorizat

Procent 

autorizare

BRAD 3338 3287 28 17 6 99,82

Centrul 

judetean 

Hunedoara 589 574 5 0 10 98,30

DEVA 2219 2185 12 9 13 99,41

HUNEDOARA 2978 2922 26 18 12 99,60

ILIA 1682 1651 11 14 6 99,64

ORASTIE 2067 2033 11 18 5 99,76

PETROSANI 2198 2183 4 11 0 100,00

SANTAMARIA-

ORLEA 2939 2928 3 6 2 99,93

Total general 18010 17641 222 93 54 99,70



 CAMPANIA 2017 

2.AUTORIZARE PLATI

Pe fonduri situatia autorizarilor la plata se prezinta astfel:

FONDUL Sumă de TOTAL_DE_PLATA(EURO)

BN 100% 3.461.449,75

FEADR-85%;BN1-15% 20.874.163,08

FEGA 100% 22.885.714,84

Total general 47.221.327,67



 Dupa utilizare zoo-vegetal situatia 
autorizarilor este urmatoarea :

UTILIZARE

Sumă de BN 
100%

Sumă de 
FEADR-

85%;BN1-15%

Sumă de FEGA 
100%

TOTAL 

PLATI(EURO)

VEGETAL 477112,0453 20874163,08 21051017,05 42402292,18

ZOO 2984337,706 1834697,782 4819035,488

Total general 3461449,751 20874163,08 22885714,84 47221327,67



 DETALIU PE SCHEME :

SCHEME/MASURI

NR FERMIERILOR 

AUTORIZATI LA PLATA 

FINALA PE SCHEME DIN 

BUGET NATIONAL

SUME AUTORIZATE 

(EURO)

ANT 1 Ajutor National Tranzitoriu pentru culturi in 

teren arabil 9369 473303,0439

ANT 6 Ajutor National Tranzitoriu - Sfecla de zahar 4 3809,00137

ANT 7 Ajutor National Tranzitoriu - Schema 

decuplata de productie, specia bovine- sector lapte 2408 433165,7839

ANT 8 Ajutor National Tranzitoriu - Schema 

decuplata de productie, specia bovine- sector carne 3432 1641877,997

ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu - Schema cuplata 

de productie, specia ovine 977 860399,6891

ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu - Schema cuplata 

de productie, specia caprine 136 48894,23608

TOTAL Buget National 16326 3.461.449,75



 DETALIU PE SCHEME

SCHEME/MASURI

NR FERMIERILOR 

AUTORIZATI LA 

PLATA FINALA PE 

SCHEME DIN 

FEADR SI BN

SUME 

AUTORIZATE 

(EURO)

Masura 214 Plati de agromediu - pachet 1 Pajisti cu inalta 

valoare naturala 3886 1.787.327,95

Masura 214 Plati de agromediu - pachet 2 Practici agricole 

traditionale 1969 366629,5307

Masura 214 Plati de agromediu - pachet 4-Culturi verzi 4 40018,0987

Masura 214 Plati de agromediu -Pachet 5.2-Legume 

(inclusiv ciuperci si cartofi) 1 438,849967

Masura 214 Plati de agromediu -Pachet 5.3 - Livezi 2 880,3194536

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice -

Plata compensatorie zona montana 12727 7232817,623

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice -

Plati compensatorii pentru alte zone care se confrunta cu 

constrageri naturale semnificative 497 302220,7689



 DETALIU PE SCHEME

SCHEME/MASURI

NR FERMIERILOR 

AUTORIZATI LA 

PLATA FINALA PE 

SCHEME DIN 

FEADR SI BN

SUME 

AUTORIZATE 

(EURO)

Masura 10 - Agromediu si clima 10.1-Pajisti Inalta Valoare 

Naturala 5506 5887270,291

Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.1-Practici agricole 

traditionale-Lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate 

ca fanete 1772 345486,8804

Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.2-Practici agricole 

traditionale-Lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate 

ca fanete 1180 48015,25887

Masura 10 - Agromediu si clima 10.3.2.1-Pajisti imp.pasari-

Lanius Minor si Falco Vespertinius-Lucrari manuale 207 117433,7762

Masura 10 - Agromediu si clima 10.3.2.2-Pajisti imp.pasari-

Lanius Minor si Falco Vespertinius-Lucrari utilaje usoare 253 104615,3999

Masura 10 - Agromediu si clima 10.4-Culturi verzi 3 12243,20115

Masura 10 - Agromediu si clima 10.6.1-Pajişti importante 
pentru fluturi Lucrari manuale pe pajisti importante pentru 

fluturi 1 1447,303371



SCHEME /MASURI NR.FERMIERI 
PE SCHEME 
DIN FEADR 
SI BN

SUME
AUTORIZA
TE (EURO)

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.1-Cult.agric.teren arabil-

Sprijin conversia agric.ecol 8 31360,36792

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.1-Livezi-Sprijin conversia 

agric.ecol 14 27222,94999

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.1-Vii-Sprijin conversia 

agric.ecol 1 74,19916281

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.1-Sprijin pentru 

mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Culturi agricole pe terenuri 

arabile (inclusiv plante de nutret) 35 64638,7332

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.1-Sprijin pentru 

mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Legume-Sprijin 

mentin.agric.ecol 2 702,5291915

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.3 -Sprijin pentru 

mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Livezi 49 38501,63692

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.P2.6.1-Lucrari mecanizate 

pajisti permanente-Sprijin mentin.agricultura ecologica 2 139,8589998

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.P2.6.2-Lucrari mecanizate 

pajisti permanente-Sprijin mentin.agricultura ecologica 4 589,2090769

Masura 14 - Plati in favoarea bunastarii animalelor 8 4.464.088,34

TOTAL 

20.874.163,08



 Situatia comparativa 
plati 2016-2017 Campania de referinta

Sumă de 
TOTAL_DE_PLATA( 

EURO)

campania 2016 36835467,41

campania 2017 47221327,67

Total general 84056795,07



 Campania 2018
 Noutati

 MĂSURA 11 – AGRICULTURA ECOLOGICA
 Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: 
 Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică (cu variantele  

6.1 şi 6.2 introduse începând din 2018)

 Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
 Pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică (cu variantele  6.1 şi 

6.2 introduse începând din 2018)

Pachetul 6 - pajiști permanente se poate aplica la nivel național, pe terenurile agricole 
aflate în conversie/certificate în sistem ecologic, în UAT-uri:

- pentru care fermierii nu au angajamente de agro-mediu şi climă pe parcela respectică 
(M10, pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2) – varianta 6.1, 

- pentru care fermierii au angajamente de agro-mediu şi climă pe parcela respectivă (M10, 
pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2) – varianta 6.2.

Aşadar, pe o parcelă pe care există deja sau pe care fermierul doreşte să deschidă un 
angajament de M10 (P1, P2, P3, P6, P9, P11), nu se poate începe în campania 2018 un 
angajament de M11, pachetul 6.1, dar se poate deschide unul de M11, pachetul 6.2.



Fermierii care au angajamente în derulare de P6.2 din M11 din campaniile anterioare, în
campania 2018 pot opta pentru:

- continuarea angajamentului aferent variantei P6.2 din M11 cu deschiderea, pe aceeaşi
parcelă, şi a unui angajament de 5 ani pentru unul dintre pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2 

ale M10. În consecinţă, fermierul beneficiază de cuantumul aferent pachetului din M10 şi de 
cel aferent variantei P6.2 din sM11.1/sM11.2, după caz.

- adaptarea angajamentului iniţial la varianta P6.1 din M11. În consecinţă, beneficiarul va
îndeplini cerințele angajamentului adaptat pentru restul duratei angajamentului inițial.

Prin documentul ,,Notificare privind aplicarea modificărilor M11 - PNDR 2014-2020 în versiunea 
6 începând cu anul 2018” (Anexa nr. 13 din Ghid), fermierul este informat la depunerea 

cererii unice de plată, privind schimbările survenite în campania 2018 în ceea ce priveşte 
angajamentele asumate în baza M 11. Fermierul confirmă informarea prin datarea și 
semnarea Anexei nr. 13 (aceasta se anexează la dosarul cererii unice de plată). 



 Urmare a modificării versiunii 5.0 a PNDR 2014-2020, vă aducem la cunoştinţă că în
campania 2018 au survenit următoarele schimbări care vizează angajamentele asumate de
dumneavoastră în baza măsurii 11:
 Măsura 11 - agricultură ecologică:

 Au fost modificate plățile compensatorii aplicabile pe pajiști permanente şi condiţiile de
acordare pentru următoarele variante ale pachetelui 6:

Sub-măsura 11.1 –
Pachetul 6 - pajiști 

permanente

Valoarea plăţii 
(€/ha/an)

PNDR 2014-2020

Sub-măsura 11.2 –
Pachetul 6 - pajiști 

permanente

Valoarea plăţii 
(€/ha/an)

PNDR 2014-2020

v.5 (2017) v.6 (2018) v.5 (2017)
v.6 

(2018)

Varianta de pachet 6.1 

(pajişti permanente fără 
angajamente de agro-mediu 

și climă pe parcela 
respectivă) 

124€/ha/an 143 

€/ha/an

sub-pachetul 6.1 (pajişti 
permanente fără 
angajamente de agro-

mediu și climă pe parcela 
respectivă) 

111 

€/ha/an 

129 

€/ha/an

Varianta de pachet 6.2 

(pajişti permanente cu 
angajamente de agro-mediu 

și climă pe parcela 
respectivă) 

87€/ha/an 39 €/ha/an

sub-pachetul 6.2 (pajişti 
permanente cu 

angajamente de agro-

mediu și climă pe parcela 
respectivă) 

78 

€/ha/an 

73€/ha/a

n



 O situatie comparativa 2017-2018 nr 
cereri si suprafete declarate 

centrul local nr cereri 2017

Suprafata

declarata 

2017

nr cereri 2018

Suprafata

declarata 

2018
procent cereri 

2018 (2018

fata de 2017)

procent 

suprafata ( 

2018 fata de 

2017

BRAD 3329 13316,77 3291 13712,13 98,86 102,97

Centrul 

judetean 

Hunedoara 658 48385,83 554 48723,04 84,19 100,70

DEVA 2175 8835,59 2147 9452,04 98,71 106,98

HUNEDOARA 2970 15339,42 2854 15440,62 96,09 100,66

ILIA 1679 7574,83 1621 7761,3 96,55 102,46

ORASTIE 2061 11999,35 2040 12498,07 98,98 104,16

PETROSANI 2195 10486,26 2180 10369,16 99,32 98,88

SANTAMARIA-

ORLEA 2924 14486,66 2875 14842,24 98,32 102,45

Total general 17991 130424,71 17562 132798,6 97,62 101,82
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 ESANTIONUL DE CONTROL  AFERENT CAMPANIEI 2018 ESTE PREZENTAT MAI JOS PE 
CATEGORII DE ESANTIONARE

Esantion control teren din campania 2018

Centre locale CLASIC TELEDETECTIE Total general

BRAD 95 1187 1282

Centrul judetean Hunedoara 97 2 99

DEVA 90 792 882

HUNEDOARA 310 7 317

ILIA 46 46

ORASTIE 141 18 159

PETROSANI 91 1 91

SANTAMARIA-ORLEA 35 36

Total general 905 2007 2912



 Sprijin financiar privind furnizarea laptelui in Institutiile scolare  :Termenul final 30.06.2018:

 - 242 scoli

 -35000 elevi

 -suma  decont. 2.362.749 lei

 Acordarea sprijinului financiar privind privind măsura 2.1.5. – plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine 

 - 2 cereri

 -9.038.335 lei

 Acordarea sprijinului financiar privind privind măsura 2.1.5. – plăţi privind bunăstarea animalelor - pasari

 - 6 cereri

 -9.967.935 lei

 Sprijin financiar de Ia bugetul de stat in sector zootehnic si vegetal pentru motorina utilizata in 

agricultura aferenta anului 2018 cereri acord si cereri trimestriale (I si II) - Termen 31.12.2018 

 -cereri acord- 385

 -vegetal-223 cereri- 447.912 lei

 -zootehnie-162 cereri-390.547 lei

 TOTAL -385 cereri- 838.459 lei 

 Determinarea calitatii genetice a raselor de animale

 -ianuarie-iunie-8 cereri-1.682.779,66 lei



 Masuri de imbunatatire a activitatii APIA _HUNEDOARA

 Implementarea cu eficiență și eficacitate a PAC și creşterea nivelului de absorbţie al 
fondurilor europene şi cele din bugetul naţional destinate tuturor schemelor de sprijin 
derulate de APIA Centrul Judeţean Hunedoara

 Imbunatatirea conditiilor de preluare, control si administrare a cererilor de plata.

 Apararea intereselor financiare ale UE si APIA, îmbunătăţirea sistemului de acordare a 
formelor de sprijin, conform prevederilor europene privind asigurarea asistenţei 
financiare prin FEGA şi FEADR şi a prevederilor legale naţionale.

 Eficientizarea controlului managerial intern .

 Cresterea gradului de recuperare a creantelor bugetare și asigurarea unui management 
eficient cu privire la constatarea si urmarirea recuperarii creantelor aparute in urma 
gestionarii formelor de sprijin finantate de la bugetul de stat si/sau din fonduri 
comunitare.

 Gestionarea in conditii de legalitate a informatiilor și îmbunătăţirea activităţilor de 
comunicare, relaţii publice, relaţii cu publicul şi a comunicării cu alte instituţii.

 Optimizarea structurii organizatorice a institutiei.

 Asigurarea conditiilor de acreditare APIA.

 Asigurarea securitatii si sigurantei muncii, eficientizarea activităţii de administrare a 
patrimoniului şi a resurselor financiare alocate prin identificarea unor soluţii adecvate 
care să conducă la îmbunătăţirea bazei materiale, locative şi a infrastructurii IT, la 
reducerea costurilor de funcţionare.

 Îmbunătăţirea procesului de management a resurselor umane şi de dezvoltare continuă 
a carierei funcţionarilor din APIA Centrul Judeţean Hunedoara



 Masuri de imbunatatire a activitatii APIA _HUNEDOARA

 Asigurarea unui numar de personal angajat stabilit in raport cu volumul activitatii 
desfasurate pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini a angajatilor . 

 Continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale( luand in considerare faptul ca 
cererile unice de plata a fermierilor sunt toate inregistrate in aplicatiile electronice IACS 
si Ipa_online si contin foarte multe date ce necesita resursa in ceea ce inseamna 
procesarea lor este imperios necesar achizitii de calculatoare cu configuratii care sa faca 
fata si sa nu existe blocaje , imprimante performante etc…) 

 Pregatirea continua a personalului angajat ( prin participarea anuala la programe de 
formare profesionala privind instruirea functionarilor publici cu atributii in gestionarea 
cererilor unice de plata )



Un element important si in Campania 2018 este aplicatia
IPA Online, prin intermediul careia fermierii pot sa
completeze electronic cererea unica de plata, utilizand
internetul.



Întrebări?


