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Va transinitern al ăturat, în copie, adresa nr.3819/18,02.2019 transrnis ă  de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltârii- Rurale, înregistrat ă  ia lnstitu ţia Prefectului - Judeţul Galaţi sub 
nr.1417/19.02.2019, prin care ni se aduce 1a cunotin ţă  faptul că  în intervalul 1 inartie - 15 znai 
2019, Agenţia de Plăţ i si lntervenţie pentru Agricultură  (A.P.I.A.), instituţie subordonată  Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale, va dernla caznpania de depunere a cererilor de plată  pentru 
anul2Ol9. - 
.Rugăznrespeetuossprijinînsus ţinerea acesteiac ţiuni. - 	. .. ............. 
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Subiect: Cainpania de depunere a Cererilror Unice de PIa ă  

Stiiiiate lon,nule PREFECT, 
 

UnuI din principalele obiective ale Prograrnului de Guvernare în dom,rî 
agriculturii îl constituie pIata la ţiirip a tututor subvenţiilor către fermieri,(i 
inforinare a acestora reprezentrid o pretriis ă  pentru deru1a.rea în coiidi ţii optirne a 
acestui derners ş i, implicit, a proc.esului de absorb ţie a foridurilor europene dedicate 
sectorului agricol c.iin România. 

Experienţa anilor anteriori a dernonstrat c ă  participarea activă  a tuturor 
administraţiilor publice locaie s-a reflectat pozitiv în rezultaeele record înregistrate la 
riivelul absorbţiei foridurilor europene din dorrieniul agricuiturii, în contextul îri care 
instituţiile locale rnenţin o legătură  directă  cu cetăţenii, cunosc realităţile imediate ale 
acestora şi vin în întârnpinarea interesului ş i nevoilor Ior. 

Avâncl în vedere că, începânc.1 cu data de 1 martie 2019 , Agenţia de Plăţi ş i 
lntervenţie pentru Agricultură  (A.PIA), institu ţie subordonată  Ministenilui Agriciilturii 
şi Dezvoltării Rurale (MADR), va demara campania de depunere a cererilor de 
plată  pentru anul 2019, vă  adresez respectuos rugărnintea de a sprijini prin activarea 
instituţiilor în susţinerea acestei ac ţiuni extrern de importante. 

Cainpania de prinaire a cererilor cle plată  se va înelieia obligatoriu la data 
de 15 mai 2019 

De reuşita acestei acţiuni va depinde în totalitate posibilitatea acord ării la tirnp 
ş i în întregirne a subvenţiilor pentru toţi ferrnicrii din judeţul clurnneavoastră . 

In speranţa înţelegerii ctepline a demersului pe care 1-am făcut primiţi, stirnate 
doninule Prefect, salutul de respect şi de adrniraţie peritru tot ceea ce face ţi în dorneniul 
durnneavoastrà cie activitate. 

Vă  rnulţumesc pentru înţelegere şi sprijin. 

Cu stirnă , 
Miaistrul Agriculturii şi 

Petre L)AEA 	
. 


