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1. OBIECTIVELE GHIDULUI
Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin,
ca mecanisme de susţinere financiară odata cu aderarea României la Uniunea Europeană.
Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
implementează măsuri de sprijin pentru fermieri finanţate din Fondul European pentru
Garantare în Agricultură – FEGA ca plăţi directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe
Suprafaţă - SAPS, precum şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi Fondul
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR ca plăţi naţionale directe
complementare - PNDC.
În vederea administrării şi controlului sprijinului acordat fermierilor după aderarea
României la Uniunea Europeană, s-a creat în cadrul APIA un instrument denumit Sistem
Integrat de Administrare şi Control - IACS.
Componentele IACS urmăresc să gestioneze cererile de plată înaintate de către
fermieri şi să se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate de aceştia. Acest control al
corectitudinii se realizează prin compararea datelor declarate de fermier în cererea de plată
cu o serie de date de referinţă, stocate în baza de date a sistemului.
Plăţile directe în cadrul Schemei de plata unică pe suprafaţă (SAPS) se vor acorda ca
plată unică pe hectarul de teren agricol, independent de nivelul producţiei (decuplate de
producţie). România aplică această schemă în primii trei ani după aderare, cu posibilitatea
prelungirii cu încă doi ani cu aprobarea Comisiei Europene.
Conform Tratatului de aderare, România suplimentează acest sprijin prin plăţi
naţionale directe complementare (PNDC) aşa numitele “top up-uri” (măsuri finanţate din
FEADR şi din bugetul naţional).
Fermierii pot beneficia de plăţile directe pe suprafaţă dacă:
- completează şi depun o cerere în termenul şi forma cerută de APIA care să fie înregistrată
de către Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
- utilizează o suprafaţă agricolă care este întreţinută în bune condiţii agricole şi de mediu GAEC;
- suprafaţa exploataţiei îndeplineşte criteriile de mărime (este egală sau mai mare de 1
hectar şi este compusă din parcele agricole eligibile egale sau mai mari de 0,3 ha sau 0,1 ha
pentru vii, livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).
În România, Ordinul comun MADR/MMGA nr. 15/56 din 2008 stabileşte bunele condiţii
agricole şi de mediu pe care trebuie să le respecte fermierii care solicită plăţi directe.
Bunele condiţii agricole şi de mediu sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de teren
agricol care solicită sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafată după data aderării. De
asemenea, aceste condiţii sunt obligatorii pentru toate parcelele agricole din cadrul
exploataţiei, indiferent dacă fermierul solicită sprijin numai pentru o parte dintre ele.
Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la:

Schemele de sprijin pe suprafaţă pentru care pot solicita plăţi directe de la APIA

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii plăţilor directe

Fluxul documentelor utilizate şi termenele ce trebuie respectate de aceştia pentru
obţinerea sprijinului financiar solicitat
Obiectivele:

Evidenţierea cadrului european şi naţional de abordare a măsurilor de sprijin pentru
fermierii din România

Respectarea pevederilor în vederea asigurării unei abordări exacte şi unitare a
problemelor legate de completarea şi depunerea cererilor, respectarea obligaţiilor şi
angajamentelor luate prin semnarea cererii şi a posibilelor sancţiuni pe care le suportă
fermierii în cazul nerespectării acestora.
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2. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ REFERITOARE LA PLĂŢILE DIRECTE
ACORDATE FERMIERILOR
- Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;
- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 privind organizarea şi completarea Registrului Fermelor;
- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru organizarea şi
funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
- Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu
anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi
alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007;
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), versiunea consolidată 8
februarie 2008, număr CCI: 2007RO06RPO001;
- Acordul cadru de delegare pentru implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii
cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) încheiat
între APDRP şi APIA în 4.10.2007;
- Actul Adiţional nr. 1 la Acordul Cadru de Delegare pentru implementarea măsurilor
privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa 2 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2007–2013 nr. P47/04.10.2007, încheiat în data de 27.08.2008 între Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
- Protocolul de colaborare pentru implementarea schemelor de plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal încheiat între APDRP şi APIA;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;
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- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si
societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu completările şi modificările ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor
carburanţi regenerabili pentru transport, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului
nr. 456/2007;
- Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor
specifice şi a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plăţi directe pe suprafaţă
pentru culturi energetice;
- Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate, pentru
aplicarea schemei de plăţi directe pe suprafaţă pentru culturi energetice;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de
declaraţii de livrare a tutunului brut, aprobată prin Legea 326/2002;
- Ordinul MAPAM nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun;
- Hotărârea Guvernului nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
- Ordinul MADR nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a
modului de înregistrare al acestuia;
- Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute
pentru certificarea denumirii de origine;
- Ordinul MAAP nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare a hameiului;
- Ordinul MAAP nr. 74/2004 privind organismele de certificare şi controlul certificării în
vederea denumirii de origine a hameiului;
- Ordinul MAPDR nr. 653/2008 pentru modificarea alin.4 art. 10 din Ordinul MADR nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plaăţi directe naţionale directe complementare în
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone
defavorizate;
- Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor
specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;
- Ordin MAPDR nr. 118/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului MADR nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediuşizonedefavorizate;
- Ordinul MADR nr. 200/2005 privind autorizarea Organizaţiei Interprofesionale a
producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din România;
- Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
-Hotărârea Guvernului nr. 1359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000;
- Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unităţilor de procesare primară a
tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră;
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- Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea
conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepă;
- Ordinul MADR nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru
tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor;
- Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeană;
- Legea nr. 381/2002 pentru acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în
agricultură;
- Ordin MADR/MMGA nr. 15/56/2008 pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii
agricole şi de mediu în România;
- Ordinul MAPDR nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, respectiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură;
- Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
- Ordinul MADR nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul
CE nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a
condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de
Regulamentul CE nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a
normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de
stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultor, referitor la transferul exploataţiilor
agricole;
- Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii zoothniei nr. 72/2002;
- Ordin nr. 82/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea
controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe;
- Ordin MEF nr. 142/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice
nr. 1.272/26.503/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea si completarea
titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile
proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
- Legea 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de
către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine;
- Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 18 /1991 fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordin MAPDR nr. 80/2009 privind aprobarea formularului de cerere unică de plată pe
suprafaţă pentru anul 2009;
- Ordin MAPDR nr. 164/2009 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla
de zahăr – recolta anului de comercializare 2009/2010.
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3. LEGISLAŢIA COMUNITARĂ REFERITOARE LA PLĂŢILE DIRECTE
ACORDATE FERMIERILOR
- Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune;
- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru sistemele de
ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE
nr. 247/2006, CE nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003;
- Regulamentul (CE) nr. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea
condiţionalităţii, modulării şi a sistemului integrat de administrare şi control prevăzute de
Regulamentul CE nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
Consiliului CE 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul Consiliului nr. 2075/1992 privind organizarea comună a pieţei tutunului
brut;
- Regulamentul (CE) nr. 2848/1998 care stabileşte normele de aplicare a Regulamentului
Consiliului nr. 2075/1992;
- Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
- Regulamentul Consiliului nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de
Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală şi de modificare şi
abrogare a unor regulamente;
- Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea
Regulamentului Consiliului Nr.1698/2005 privind susţinerea pentru dezvoltare rurală de către
Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală;
- Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a
eco-conditionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală;
- Regulamentul (CE) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE;
- Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru promovarea utilizării
biocarburanţilor sau a altor carburanţi regenerabili în transporturi;
- Regulamentul (CE) nr. 318/2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul
zahărului;
- Regulamentul (CE) nr. 953/2006 de modificare a Regulamentul CE nr. 1673/2000 privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibră;
- Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole
şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic
OCP);
- Regulamentul (CE) nr. 247/2008 de modificare a Regulamentului CE nr. 1234/2007 de
instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare
la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);
- Regulamentul (CE) nr. 507/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE
nr. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru
fibră;
- Regulamentul Comisiei nr. 993/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului
CE nr.1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului
CE nr. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevăzute în Titlul IV şi IV a aceluiaşi
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Regulament şi utilizarea terenului lăsat necultivat intenţionat în vederea producerii materiei
prime;
- Regulamentul (CE) nr. 1124/2008 de modificare a Regulamentelor CE nr. 795/2004, CE
nr. 796/2004 şi CE nr. 1973/2004 în ceea ce priveşte soiurile de cânepă eligibile pentru
plăţile directe în temeiul Regulamentului CE nr. 1782/2003;
- Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre;
- Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.

4. DEFINIŢII
Agricultor/fermier – o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau
juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul şi membrii săi îl deţin în temeiul dreptului
naţional şi a cărei exploataţie se află pe teritoriul Comunităţii şi care desfăşoară o activitate
agricolă;
Activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv
recoltarea, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinerea
terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. 2(c) din Regulamentul CE nr.
73/2009;
Bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC – good agricultural and environmental
conditions) – standardele de eco-condiţionalitate definite conform art. 4, 5, 6 şi anexei II şi III
la Regulamentul CE nr. 73/2009;
Eco-condiţionalitatea (sau conformitatea încrucişată) este un mecanism de legătură între
plata integrală a sprijinului acordat prin plăţi directe în cadrul pilonului I (şi în unele cazuri în
cadrul pilonului II) al PAC şi respectarea de către fermieri a unor reguli privind standarde de
bază pentru mediu, siguranţa alimentelor, sănătatea animalelor şi a plantelor şi bunăstarea
animalelor, reunite sub numele de condiţii statutare de management, precum şi a unor
standarde având ca scop menţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi de mediu.
Controlul prin teledetecţie - verificarea informaţiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de
tehnici de teledetecţie, alături de mijloace tradiţionale de control la faţa locului;
Exploataţie agricolă (fermă) – ansamblul de unităţi de producţie administrate de
agricultori/fermieri şi situate pe teritoriul României;
Parcela de referinţă - suprafaţa delimitată geografic printr-o identificare unică, înregistrată
GIS, în cadrul sistemului de identificare (naţional) al statelor membre. Romania a decis ca
parcela de referinţă să fie blocul fizic;
Bloc fizic – o suprafaţă continuă de teren mărginită de limite naturale sau artificiale
permanente, utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, care poate include
una sau mai multe parcele agricole, una sau mai multe culturi. Ca limite exterioare pot fi
considerate limite permanente dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor (drumuri, căi
ferate, cursuri de apă, canale, magistrale, diguri, etc.);
Parcela agricolă – suprafaţa continuă de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi
de către un singur fermier; acolo unde este necesară o declaraţie separată privind folosirea
unei suprafeţe din cadrul grupului de cultură solicitat în contextul art. 2 alin (1 a) din
Regulamentului CE nr.796/2004 utilizarea specifică va limita parcela agricolă;
Grup de cultură - în sensul art. 49 din Regulamentul CE 796/2004 se disting, după caz,
următoarele grupe de culturi:
-suprafeţele pentru care cuantumul plăţilor directe este diferit;
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-suprafeţele în scopul punerii în aplicare a Schemei de plată unice pe suprafaţă în
concordanţă cu art. 122 din Regulamentul CE nr. 73/2009;
Registrul fermierilor (RF) - element component al Sistemului Integrat de Administrare şi
Control, realizat şi administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea
identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin naţional şi comunitar;
Sistem de Poziţionare Globală (GPS) - instrument de măsurare utilizat în cadrul controlului
pe suprafaţă pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund
parcelelor măsurate, care în finalul operaţiei recuperează datele corespunzatoare punctelor
într-un minicalculator portabil în vederea creării planurilor;
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare şi
control, creat pentru administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată depuse de fermieri,
care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a
acestora, astfel încât să se prevină fraudarea bugetului comunitar şi naţional. Componentele
lui sunt: o bază de date informatizată, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile
de plată, un sistem integrat de control, un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care
a depus cerere de plată, un sistem de identificare şi înregistrare a drepturilor la plată conform
art. 15 din Regulamentul CE nr. 73/2009;
Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) - componentă a Sistemului Integrat
de Administrare şi Control, constituit pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor, documentelor
cadastrale sau a altor referinţe cartografice. Tehnicile utilizate se bazează pe un sistem
informatic geografic computerizat, care asigură identificarea unică a fiecărui bloc fizic,
cuprinzând de preferinţă ortoimagini aeriene sau satelitare care să garanteze o precizie cel
puţin egală celei cartografice şi să permită identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor
agricole din cererile de sprijin. Suprafeţele înscrise în Sistemul de Identificare a Parcelelor
Agricole constituie referinţă pentru procesul de control şi efectuare a plăţilor conform art. 17
din Regulamentul CE nr. 73/2009;
Verificări încrucişate - controalele administrative cu scopul detectării neregulilor privind
datele declarate de fermier faţă de datele de referinţă din IACS. Controalele încrucişate au ca
scop evitarea acordării aceluiaşi tip de ajutor de mai multe ori în acelaşi an calendaristic sau
an de piaţă şi pentru a preveni cumularea necorespunzătoare de ajutoare în cadrul
schemelor de sprijin pe suprafaţă, verificarea admisibilităţii pentru acordarea sprijinului,
verificări între parcelele agricole declarate în cererea unică şi parcelele de referinţă care
figurează în sistemul de identificare a parcelelor agricole, cu scopul verificării eligibilităţii
acordării sprijinului pentru suprafeţe, atâta timp cât acestea coincid, verificări între drepturile
de plată şi suprafaţa determinată, pentru a verifica că drepturile la plată sunt însoţite de un
număr egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin, verificări între parcelele agricole
declarate în cadrul cererii unice şi documente constând în contracte şi declaraţii de cultură
care trebuie să fie furnizate, în scopul stabilirii eligibilităţii sprijinului pentru suprafaţă pentru
suprafaţa în discuţie (art. 24 din Regulamentul CE nr.796/2004);
Plăţile naţionale directe complementare - PNDC - reprezintă plăţi suplimentare la SAPS şi
sunt prevăzute de OUG nr.125/2006 şi de Ordinul MADR nr. 246/2008 şi Ordinul MAPDR nr.
118/2009;
SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) - reprezintă acordarea unei sume stabilite pe
hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de
producţie);
Tutunul brut - tutunul frunză neprelucrată, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare;
Atestat de control - document eliberat de prim - procesator sau contractant, care certifică
cantitatea, calitatea şi preţul plătit;
Atestat de cotă - documentul eliberat de autoritatea competentă a statului care atestă cota
atribuită producătorului;
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Varietate de tutun - tipuri de tutun cultivate care conţin mai multe soiuri;
Grupuri de producători - asocierea liber consimţită între producătorii persoane fizice şi
persoane juridice, constituită în vederea cultivării şi comercializării unor culturi;
Hamei - inflorescenţe uscate, cunoscute şi sub denumirea de conuri, de la planta femelă de
Humulus lupulus, de formă ovoidă conform art.2 din Legea nr.627/2002;
Producători de hamei – sunt persoanele fizice sau juridice care cultivă hamei şi pregătesc
conurile de hamei pentru comercializare către comercianţi şi producători conform art.17 din
Legea nr.627/2002;
Certificatul pentru denumire de origine - este certificatul emis numai pentru produsele
recoltate din zonele recunoscute de producţie, emis de Centrul de cercetare a hameiului şi
plantelor medicinale din cadrul Universităţii de tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca - organism de certificare a hameiului;
Zonele de cultură ale hameiului - sunt zonele recunoscute pentru certificarea hameiului
stabilite prin Ordinul MAAP nr. 623/2002;
Autorizaţia de cultivare pentru cultura de cânepă – document eliberat de către DADR
pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în
industrie şi/sau alimentaţie.
Conţinutul de tetrahydrocanabinol (THC) – este o analiză obligatorie pentru toată suprafaţa
de cânepă cultivată. Conform Ordinului MADR nr. 677/2004 această analiză se realizează de
către Laboratorul regional-Blaj, judeţul Alba, până la data de 15 septembrie a anului de
recoltă;
Fibre lungi de in - fibrele de in obţinute prin separarea completă a fibrelor şi părţilor
lemnoase ale tulpinilor, cu o lungime medie de minimum 50 cm după meliţat şi aranjate în
fâşii paralele în fascicole, straturi sau suviţe;
Fibre scurte de in - fibrele care se obțin în urma unei separări cel puțin parțiale a fibrelor și a
părților lemnoase ale tulpinii;
Fibre de cânepă - fibrele de cânepă obținute în urma unei separări cel puțin parțiale a
fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii;
Produs energetic - unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrică şi
termică produsă din biomasă;
Producătorii de biocarburanţi - procesatorii finali care trebuie să deţină autorizaţie de
antrepozit fiscal, conform Hotărârii Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
Colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanţi - persoanele juridice
care deţin autorizaţii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, se
găsesc în evidenţa DADR judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, achiziţionează de la
beneficiari produsele agricole obţinute în urma recoltării culturilor prevăzute la art. 2 pe bază
de contracte de vânzare–cumpărare şi le predau producătorilor de biocarburanţi sau prim
procesatorilor pe bază de contracte de vânzare-cumpărare.
Prim procesatorii - fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate şi deţin
licenţe de fabricaţie conform Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse
alimentare destinate comercializării, aprobată cu modificări prin Legea nr.123/1995, cu
modificările şi completările ulterioare, sau fabricile de alcool deţinătoare de antrepozite
fiscale, care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obţinute de pe suprafeţele
cultivate cu culturile precizate la art. 2, pe bază de contracte de vânzare-cumpărare şi predau
producătorilor de biocarburanţi pe bază de contracte de vânzare-cumpărare cantităţile
echivalente de produse procesate - ulei, alcool;
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Prim procesator pentru tomate destinate procesării – înseamnă orice persoană juridică,
utilizator de tomate ca materie primă agrícolă care realizează prima prelucrare a tomatelor în
vederea obţinerii unuia sau a mai multora dintre produsele enumerate la art. 1 alin. (2) din
Regulamentul CE nr. 2201/1996 şi a fost acreditat să desfăşoare o activitate de producţie în
domeniul procesării fructelor şi legumelor în baza licenţei de fabricaţie, conform art. 6 din
Ordinul MADR nr. 91/2008;
Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburaţi - persoanele juridice care
deţin autorizaţii de depozit, conform Ordinului MADR nr. 222/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole şi
achiziţionează de la fermieri produsele agricole obţinute în urma recoltării culturilor
energetice, pe bază de contracte de vânzare–cumpărare şi le predau producătorilor de
biocarburanţi sau prim procesatorilor pe bază de contracte de vânzare-cumpărare;
Controlul pe teren - verificare la faţa locului a conformităţii cu realitatea, a informaţiilor din
cererea de plată. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de eşantionare a fermierilor,
elaborat de APIA. Selectarea cererilor care urmează să fie verificate pe teren se face pe
baza analizei de risc şi a elementelor de reprezentativitate a cererilor de plată depuse;
Păşuni permanente - terenurile consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere
erbacee (însămânţate sau naturale), care nu fac parte din sistemul de rotaţie a culturilor din
exploataţie de cel puţin 5 ani şi care sunt administrate de către agricultor pentru producerea
de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu conform Ordinului MAPDR nr.
118/2009;
Iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee perene care se găsesc în mod
natural pe păşuni şi fâneţe sau sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi
supraînsămânţări, din familiile de graminee şi leguminoase utilizate ca furaje în hrana
animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează valoarea nutriţională a păşunii permanente
şi încărcătura optimă de animale pentru păşunat;
Fâneţe - păşunile permanente care, conform practicii agricole locale, sunt recunoscute ca
fiind destinate recoltării de furaje pentru bovine, ovine, caprine şi ecvidee. Totuşi, acest lucru
nu exclude utilizarea mixtă a terenurilor în decursul aceluiaşi an (păşune, fân şi fân
însilozat)."
Categoria de folosinţă teren arabil (TA) - cuprinde terenul cultivat pentru producţie,
inclusiv terenurile de sub sere şi solarii (cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru
boabe, plante industriale, cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume
proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea
de seminţe şi seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil şi terenul lăsat
necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu;
TA n (teren arabil) – categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se
solicită sprijin. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.
Categoria de folosinţă pajişte permanentă-păşuni şi fâneţe (PP) – cuprinde terenul
utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o
perioadă de minim 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor în cadrul exploataţii;
PP n (păşune permanentă) - categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care
nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de
mediu.
Categoria de folosinţă vie (VII) - cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole;
VII n (vie) - categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care nu se solicită
sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu.
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Categoria de folosinţă cultură permanentă (CP) – cuprinde terenul plantat cu livezi,
arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole, viticole şi forestiere şi alte culturi permanente
(terenuri în pregătire pentru vii, livezi şi altele);
CP n (cultură permanentă) - categorie de folosinţă aferentă parcelelor agricole pentru care
nu se solicită sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de
mediu;
Categoria de folosinţă grădini (G) – reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor
agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/ gospodarie agricolă
individuală;
G n (grădini) - categorie de folosinţă aferentă parcelele agricole pentru care nu se solicită
sprijin de către fermier. Aceste parcele se menţin în bune condiţii agricole şi de mediu;
Teren necultivat - este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune
condiţii agricole şi de mediu în conformitate cu art. 5 din Regulamentul CE nr.1782/2003.
Conform art. 2 al Regulamentul CE nr.72/2009, menţinerea terenurilor în bune condiţii
agricole şi de mediu este considerată activitate agricolă. Conform OUG nr. 125/2006,
aprobată prin Legea nr. 139/2007, terenul arabil este terenul cultivat pentru producţie cu
cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de
zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume proaspete, pepeni şi căpşuni, flori şi plante
ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru
comercializare, alte culturi în teren arabil, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii şi terenul
lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.Terenul
necultivat (atribuit doar categoriei de folosinţă TA în 2008) este eligibil numai pentru plata
SAPS, dacă este îndeplinită condiţia minimă de eligibilitate a suprafeţei parcelei (0,3 ha) şi
dacă sunt respectate bunele condiţii agricole şi de mediu conform art. 124, alin. 1 din
Regulamentul CE nr. 73/2009. Atenţie! Terenul necultivat # nu este acelaşi lucru cu
Terenul nesolicitat (suprafaţe pentru care nu se solicită sprijin şi pentru care fermierul
înscrie categoria de folosinţă TAn/ PPn/ VIn/ CPn/ Gn).
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - reprezintă contribuţia
financiară comunitară pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanţării programelor de
dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislaţia comunitară;
Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finanţării
măsurilor de piaţă, restituirilor la export, plăţi directe către fermieri, conform Regulamentului
CE nr. 1290/2005.
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5. SCHEMELE/MĂSURILE DE SPRIJIN PENTRU PLĂŢI DIRECTE
IMPLEMENTATE DE ROMÂNIA ÎN CAMPANIA 2009
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
•
•
5.8.
•
•
•
•

Schema de plată unică pe suprafaţa (SAPS)
Plăţi naţionale directe complementare (PNDC)
Schema de plată pentru culturi energtice
Schema de plată separată pentru zahăr
Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării
Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD/LFA)-Măsura 211
Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană-Măsura 212
Zona semnificativ defavorizată (ZSD)
Zona defavorizată de condiţii naturale specifice (ZDS)
Plăţi de agro-mediu-Măsura 214
pachetul 1- pajişti cu înaltă valoare naturală
pachetul 2- practici agricole tradiţionale
pachetul 3 -pajişti importante pentru păsări
pachetul 4-culturi verzi
Măsurile de la punctele 5.6-5.8 sunt cele aferente Axei nr. 2–Planul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR)-Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

5.1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)
A. Condiţii de acordare a plăţii unice pe suprafaţă
Conform OUG nr. 125/2006 art. 7 (1), completată şi aprobată prin Legea nr. 139/2007,
pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă,
solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de APIA, să depună o
cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a. să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei
agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
Atenţie! În cazul în care un fermier exploatează 3 parcele agricole de 0,3 ha –teren arabil şi o
parcelă de 0,1 ha, exploataţia este eligibilă numai dacă parcela agricolă de 0,1 este vie,
livadă, pepinieră pomicolă/viticolă sau este cultivată cu arbuşti fructiferi/ hamei.
Atenţie! Pentru categoria de folosinţă Grădini familiale-G suprafaţa minimă eligibilă a parcelei
este de 0,3 ha chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere
pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosinţă care
permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor
categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). Culturile înscrise de
fermier în cerere cu această categorie de folosinţă vor beneficia de plata SAPS dacă parcela
respectivă are suprafaţa minimă de 0,3 ha şi de plata PNDC dacă aceste culturi sunt cele
care în mod normal aparţin TA (deci fără CP, PP şi VI).
b. să declare toate parcelele agricole; nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage
după sine sancţiuni.

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Versiunea 1.0

INFORMATII GENERALE PENTRU FERMIERI PRIVIND PLATILE DIRECTE
PE SUPRAFATA IN ANUL 2009

Pagina: 15 /
45

c. să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în
formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv
lista suprafeţelor;
d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date
IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile
în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
e. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională,
pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.
f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face
dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;
g. să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;
h. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate
în acest sens;
i. să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a
parcelelor învecinate;
j. să comunice în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, APIA orice modificare a datelor
declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data
acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei,
transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole
viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.
B. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS?
În baza aceluiaşi act normativ, anterior menţionat (art. 6), beneficiarii plăţilor directe
în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care
exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari,
arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune,
locatari sau alte asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază
de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
Rentierul agricol poate beneficia de plăţi directe pentru suprafeţele pe care le
utilizează şi nu le înstrãineazã sau arendeazã, conform art. 9, alin.1 din OUG nr.
158/2008 de modificare a Legii nr. 247/2005 privind renta viageră (art. 13,,Rentierul
agricol poate rãmâne proprietar pe o suprafaţa de teren agricol de pana la 0,5 ha
pentru folosinţa personalã” din Legea nr. 247/2005 a fost abrogat de ordonanţa
mentioantă anterior).
C. Depunerea cererii unice de plată
Formularele pretipărite sau în alb ale cererilor unice de plată pe suprafaţă şi
materialele grafice (hărţile) cu blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele
judeţene/locale APIA.
Fermierul va primi în anul 2009, prin poştă, o Invitaţie scrisă de la APIA, în care este
specificată ora, data, persoana, centrul local/judeţean APIA şi documentele cu care acesta
trebuie să se prezinte pentru a completa formularul pretipărit de cerere unică de plată pe
suprafaţă şi a desena pe hartă parcela/parcelele pe care le utilizează.
Fermierii depun cererile de plată în anul 2009 la acelaşi centru judeţean/local APIA la
care au depus în 2008.
Fermierul care va depune pentru prima dată cererea de plată se va prezenta la centrul
judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. În cazul în care fermierul
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utilizează parcele agricole în mai multe localităţi, acesta va depune cererea unică de plată la
centrul APIA pe raza căruia utilizează majoritatea parcelelor agricole.
Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul
judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul APIA
pe raza căruia domiciliază. Toţi aceşti fermieri vor da o declaraţie pe propria răspundere că
nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA.
Fermierii pot depune cereri unice de plată şi on-line, utilizând aplicaţia IPA-online.
La depunerea formularului de cerere de plată, se vor solicita:
Pentru persoane fizice:
-actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin;
-dovadă cont bancar activ (aceasta se depune în cazul în care contul bancar nu mai
corespunde cu cel din campania precedentă, nu mai este activ sau este un fermier nou);
-în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără
personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, modificată prin Legea nr. 139/2007, acesta
prezintă contractul de societate al formei simple de asociere.
Pentru persoane juridice:
-actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator;
-dovadă cont bancar activ (aceasta se depune în cazul în care contul bancar nu mai
corespunde cu cel din campania precedentă, nu mai este activ sau este un fermier nou);
-actele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare
administrator, dacă este cazul, specifice fiecărei forme de organizare în parte, şi anume:
1. Societăţile comerciale:
- Actul constitutiv;
- Certificatul de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului
2. Societatile agricole:
- Actul de constituire;
- Statutul;
- Certificatul de înscriere în Registrul societăţilor agricole.
3. Asociatiile şi fundatiile:
- Actul constitutiv;
- Statutul;
- Dovada înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundaţiilor.
În cazul în care cererea unică de plată se depune de Filiale şi Sucursale, reprezentanţii
acestora trebuie să depună după caz:
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei
- Dovada înscrierii în Registrul asociatiilor şi fundatiilor
4. Cooperativele agricole:
- Actul de constituire;
- Statutul;
- Certificatul de înscriere de la Oficiul Registrului Comerţului.
În ceea ce priveşte PFA (persoanele fizice autorizate), intreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale, constituite in baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, vor prezenta după caz:
- Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului;
- Acordul de constituire (întreprinderile familiale).
Formele asociative de administrare/de exploatare/de proprietate în comun a
păşunilor şi fâneţelor (composesorate, obşti de moşneni în devãlmãşie, obşti răzeşeşti
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nedivizate, obşti de cumpãrare, cooperative, alte comunitãţi şi forme asociative cu
diferite denumiri), conform Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 modificată şi completată prin Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente (actualizată), vor prezenta statutul).
Copiile tuturor documentelor stipulate anterior se vor introduce la dosarul cererii de
plată a fermierului în copie.
De asemenea, membrii asociaţiei, composesoratelor, obştilor de moşneni în
devãlmãşie, obştilor răzeşeşti nedivizate, obştilor de cumpãrare, cooperativelor vor completa
o Declaraţie tip, pe propria răspundere, prin care îl recunosc pe reprezentantul lor legal, îşi
declară suprafeţele şi nr. de animale pe care le deţin şi afirmă că nu depun individual cereri
de plată pentru suprafeţele din cadrul formei asociative/aplicate de asociaţie.
În cazul în care fermierul este reprezentat la depunerea cererii de către un
împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială
de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru
persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se va ataşa la dosarul
cererii şi copia după CI/BI al titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul
doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.
Referitor la capacitatea persoanei, care nu a implinit vârsta de 18 ani, de a încheia
acte juridice, în conformitate cu prevederile art. 949 Cod civil, “ Poate contracta orice
persoana care nu este declarată necapabilă de lege”. Totodată, art. 950 Cod Civ. prevede:
“Necapabili de a contracta sunt: minorii, interzişii, toti cei carora legea le-a prohibit
oarecare contracte” Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a-şi exercita
drepturile şi de a-şi asuma obligaţii civile prin încheierea de acte juridice civile.
Astfel, sunt lipsite total de capacitate de exerciţiu persoanele care nu au împlinit vârsta
de 14 ani şi conform prevederilor art. 105 Codul familiei, „Părinţii au dreptul şi îndatorirea de
a administra bunurile copilului lor minor şi de a-l reprezenta în actele civile, până la data când
el împlineşte vârsta de 14 ani. După împlinirea vârstei de 14 ani, minorul îşii exercită singur
drepturile şi îşi execută tot astfel obligaţiile, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a
părinţilor spre a-l apăra împotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea”.
Capacitatea de exerciţiu deplină, respectiv aptitudinea persoanei de a încheia în
nume propriu acte juridice civile, se dobandeşte la împlinirea vârstei de 18 ani.
D. Completarea cererilor de plată pe suprafaţă
Completarea formularului de cerere de plată pe suprafaţă se face conform
Instrucţiunilor de completare ataşate la cererea de plată pe suprafaţă.
Completarea datelor se face lizibil, folosind cerneluri permanente (stilou, pix), fără
ştersături.
Pentru obţinerea plăţilor directe, fermierii care au depus cerere de sprijin şi în
anul 2008 depun în anul 2009 o cerere de plată pretipărită, care este pusă la dispoziţia
acestora gratuit, împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile
fizice pe care fermierul îşi va identifică parcelele agricole pe care le utilizează). În acest
caz, fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai
corespund cu cele din campania 2008. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă,
acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă
pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă), cu numărul imediat
următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc
fizic/hartă, judeţ, cod sirsup, cultură, cod cultură, suprafaţă, etc.). În cazul în care fermierul şi-
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a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, va anula prin tăiere
cu o linie informaţiile care nu mai sunt de actualitate (sub semnătură) şi le va înscrie pe cele
noi (suprafaţa şi numărul hărţii) în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). În
cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le va tăia cu
o linie, va semna şi data în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare
din declaraţia de suprafaţă (din campania 2008).
Fermierii care depun în anul 2009 pentru prima dată cererea de plată la centrul
judeţean/local APIA completează şi depun o cerere de plată în alb, care este pusă la
dispoziţia acestora de asemnea gratuit, împreună cu materialul grafic aferent (hărţile
format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole).
Fermierul va depune doar o singură cerere de plată pe suprafaţă, chiar dacă
deţine suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Fermierul are obligaţia să declare întreaga/toată suprafaţă agricolă utilizată
(parcelele eligibile şi neeligibile) şi să respecte GAEC-urile pe toate parcelele. De asemnea,
fermierul trebuie să declare în cererea de plată şi totalul suprafeţei agricole solicitate pentru
sprijin (în hectare, cu două zecimale).
Dacă fermierul aplică (doreşte sprijin) pentru schema de plată unică pe
suprafaţă (SAPS) şi/sau plăţi naţionale directe complementare (PNDC) şi/sau schema
pentru culturi energetice şi/sau schema sparată pentru zahăr şi/sau plăţi tranzitorii
pentru tomatele destinate procesării, măsuri pentru zonele defavorizate
(ZMD/ZDS/ZSD), măsuri de agromediu (pachetele 1-4), solicitantul va bifa în cererea
unică de plată, în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme.
În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu, listele
localităţilor (UAT-urilor) eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al
APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală)..
De asemenea, pentru a beneficia de sprijinul solicitat pentru o anumită schemă
de sprijin, fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele
solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora din cererea de plată.
Dacă în momentul depunerii cererii de plată unele date sunt completate greşit, acestea
vor fi corectate de către fermier prin tăiere cu o linie şi înscrierea alături a informaţiei corecte
(corectura se va data şi semna de către fermier).
Nu este indicat să fie completată cererea de plată de către funcţionarii APIA în numele
fermierilor. Totuşi, în cazul în care fermierul nu poate să scrie şi să citească, funcţionarul
APIA completează cererea de plată în numele fermierului cu condiţia ca:
a. fermierul să furnizeze toate informaţiile şi să prezinte toate documentele necesare
funcţionarilor APIA;
b. fermierii să semneze Declaraţia de completare a formularului de cerere/de schiţare a
parcelei pe hartă.
E. Delimitarea parcelelor agricole pe hartă/materialul grafic (ortofotoplan)
Odată cu cererea de plată, fermierul primeşte şi hărţile PDF, la scara 1:2.000/1:10.000
(în cazuri excepţionale la scara 1:15.000), în format A3, cu blocurile fizice, corespunzătoare
declaraţiei de suprafaţă din anul anterior.
Fermierul va identifica corect şi real pe hartă, în cadrul fiecărui bloc fizic, toate
parcelele agricole pe care le utilizează. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier
care a depus cerere de plată în anul 2008, iar în anul 2009 utilizează şi alte parcele agricole,
aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. Numărul hărţii coincide cu numărul
blocului fizic scurt, fără sirsup.
Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA, fermierul are posibilitatea de
a consulta aplicaţi LPISweb-ul, la orice calculator care este conectat la Internet, pentru
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a realiza o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice, accesând
adresa http://lpis.apia.org.ro. Pentru autentificarea în aplicaţie, se vor folosi user-ul:
lpisweb şi parola: apia2008.
Atenţie! Identificare greşită a parcelei/parcelelor în cadrul blocurilor fizice poate
duce la pierderea sprijinului aferent parcelei/parcelelor respective şi chiar la pierderea
sprijinului aferent întregii exploataţii.
Pe hartă, fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în
cadrul blocului fizic. În acest sens, va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele
agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). După ce a desenat
toate parcelele agricole (s-a trasat conturul) pe care le exploatează, fermierul le numerotează
cu numere de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. În interiorul parcelelor
agricole vor fi delimitate culturile, fiecare cultură corespunzându-i o literă, conform
Instrucţiunilor de completare: ex 1a, 1b, 1c, etc. (numai cu litere mici).
Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face
prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui
bloc fizic, va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. de bloc). În cazul în
care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se vor localiza
printr-o cruce, notându-se alături numărul parcelei agricole.
De asemenea, pe hărţi, fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar,
să semneze (şi ştampileze în cazul persoanelor juridice) şi să dateze.
F. Termenul de depunere a cererilor de plată
Formularele cererilor de plată pe suprafaţă, integral şi corect completate, însoţite de
documentaţia aferentă, se vor depune în perioada 2 martie-15 mai 2009 fără penalităţi,
respectiv, 16 mai-9 iunie 2009 cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, în toate
zilele lucratoare, la Centrul judeţean/local APIA conform art. 11 şi 21 din Regulamentul CE
nr. 796/2004.
Toate cererile de plată, care vor fi depuse de fermieri din 10 iunie 2009, sunt
considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plată), conform art. 21, alin. 1, paragraful 3 din
Regulamentul CE 796/2004, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, dar vor fi primite şi
înregistrate. În acest sens, toţi fermierii care depun la APIA cererea după data de 9 iunie
2009 vor primi pe loc Înştiinţarea prin care vor fi informaţi de faptul că cererile lor vor fi
considerate inadmisibile pentru oricare din schemele de sprijin accesate (în 2009).
Înştiinţarea se va lista în două exemplare, astfel încât unul să ajungă la fermier şi celălalt să
rămână la centrul APIA respectiv, la dosarul cererii de sprijin. Pe exemplarul care rămâne la
APIA, fermierul va nota ,,Am primit un exemplar”, va data şi semna.

5.2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal
Plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal reprezintă plăţi în
cadrul schemelor de sprijin comunitare şi naţionale şi constă în acordarea suplimentară de
sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. În anul 2009, se acordă
sprijin pentru următoarele scheme de plată conform Ordinului MAPRD nr. 653/2008,
Ordinului MADR nr. 246/2008 şi Ordinului MAPDR nr. 118/2009:
• PNDC1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz,
orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice
(mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale
(floarea soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante
medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi
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alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ,
loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente,
pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin
financiar.
•

Pentru culturile de in pentru fibră (PNDC 2) şi cânepă pentru fibră (PNDC 3), se
acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, cu
îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:
a) să fie amplasate pe parcele agricole de minim 0,3 hectare;
b) cererea de sprijin financiar să fie însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la
înfiinţarea culturilor de cânepă care se vor păstra la centrul local/centrul judeţean sau al
municipiului Bucureşti, al A.P.I.A., după caz;
c) în cazul în care semănatul se face după termenul limită de depunere a cererii unice,
etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv,
conform art.13 al Regulamentului CE nr. 796/2004;
d) sprijinul financiar se acordă numai pentru suprafaţa prevăzută în
contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi prim procesator, dar nu mai
mare decât suprafaţa din cererea de sprijin, iar dacă suprafaţa din contract este diferită
de suprafaţa din cererea de sprijin, fermierul va fi notificat de către A.P.I.A. în vederea
rezolvării acestei neconcordanţe;
e) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma
controalelor;
f) producătorul agricol este obligat să livreze cel puţin 2 tone de in pe hectar, respectiv 3
tone de cânepă pe hectar, în caz contrar aplicându-se un coeficient de reducere a
suprafeţei determinate eligibilă pentru plată;
g) culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform
tehnologiei de cultivare, timp de 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate
controalele prevăzute;
h) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A. până la data de 1 septembrie a
anului de recoltă, inclusiv:
1. o declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe
utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii, iar pentru cultura de in certificatul de calitate al
seminţelor utilizate sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pentru
fiecare parcelă în parte.
2. o copie după contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi prim
procesator.
3. o copie a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră.
i) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de
recoltă, inclusiv, acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract şi
anume: proces verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau altele asemenea.
j) în conformitate cu legislaţia în vigoare, Inspectoratele teritoriale pentru calitatea
seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de
Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate, şi transmite la Laboratorul
regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj, probele prelucrate însoţite de datele
de identificare ale producătorului agricol (numele şi prenumele, CNP/CUI, adresă) şi
datele de identificare ale suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de
15 septembrie a anului de recoltă.
k) Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj transmite la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul
cu privire la continutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include
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următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura
utilizată, precum şi datele transmise de Inspectoratele teritoriale pentru calitatea
seminţelor şi a materialului săditor.
•

Pentru cultura tutunului (PNDC 4), se acordă o plată naţională directă complementară
în sectorul vegetal, cuplată de producţie, pentru toată producţia livrată stipulată în
contractele de cultură încheiate între producătorii agricoli/grup de producători şi prim
procesatori autorizaţi de MAPDR, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de
eligibilitate:
a) producătorul agricol/grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata
naţională directă complementară cuplată de producţie pentru cultura tutunului trebuie să
depună la A.P.I.A. cererea de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a anului de
recoltă. Pot beneficia de plata naţională directă complementară în sectorul vegetal,
cuplată de producţie pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţii
SAPS, din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa stipulate la art.7 alin. 1 lit. a)
din OUG 125/2006, cu obligaţia să bifeze în cererea de sprijin doar în rubrica pentru plata
naţională directă complementară cuplată de producţie pentru cultura tutunului;
b) producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să depună copia
contractului de cultură cu un prim procesator şi să îl înregistreze la DADR, respectiv a
municipiului Bucureşti. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a
anului de recoltă şi înregistrat în termen de 15 zile de la data încheierii, inclusiv, în
conformitate cu art.171ce din Regulamentul CE nr. 1973/2004, iar o copie a contractului
trebuie predată la centrul local/centrul judeţean sau al municipiului Bucureşti, al A.P.I.A.
până la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv. Dacă termenul limită de încheiere al
contractului sau cel de înregistrare este depăşit cu maximum 15 zile, sprijinul este redus
cu 20%, iar după expirarea celor 15 zile, sprijinul este anulat pe anul respectiv.
c) atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de
producător, contractul va avea ca anexã lista nominalã a membrilor grupului (nume şi
prenume, datele de identificare), cantitatea maximă care poate fi livrată de ei, locaţia
exactă a parcelei (identificarea parcelelor agricole pe baza sistemului IACS) şi suprafeţele
parcelei/parcelelor respective, conform art. 171cf din Regulamentul CE nr. 1973/2004.
d) un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur
prim-procesator;
e) grupurile de producători nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului;
f) cantităţile prevăzute în contract pot fi majorate cu acordul părţilor contractante, iar actul
adiţional trebuie să fie adus la cunoştinţa D.A.D.R.judeţean şi a centrului local/judeţean
sau al Municipiului Bucureşti, al A.P.I.A. după caz, în scris, până la data de 9 iunie a anului de
recoltă;
g) un producător de tutun poate să aparţină numai unui singur grup de producători;
h) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al
Municipiului Bucureşti, al A.P.I.A. după caz, până la data de 1 mai a anului următor
recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat care să conţină şi viza reprezentantului
compartimentului de inspecţii în sectorul vegetal din cadrul D.A.D.R., pentru atestarea
calităţii tutunului livrat;
i) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate aşa cum sunt
prevăzute în anexa III a Regulamentul CE nr. 2848/1998;
j) plata naţională directă complementară cuplată de producţie se acordă în cuantum fix pe
kilogram numai pentru producţia obţinută de pe suprafaţa stipulată în contractul de
cultivare şi în baza declaraţiei de livrare a tutunului;
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k) producătorul agricol este obligat să livreze la prim-procesator întreaga cantitate
produsă; sprijinul financiar se acordă numai în limita cantităţii contractate.
l) solicitantul sprijinului financiar aferent plăţii naţionale directă complementară cuplată de
producţie la tutun va încheia contract de cultură şi va livra producţia către primul
procesator în nume propriu.
•

Pentru cultura de hamei (PNDC 5) se acordă o plată directă naţională complementară
în sectorul vegetal, cuplată de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de
eligibilitate:
-suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea
s-au respectat condiţiile normale de cultivare conform art. 2 din Regulamentul CE nr.
1.973/2004, iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;
-sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform
Ordinului MAAP nr. 623/2002;
- conform Ordinului MADR nr. 653/2008 pentru modificarea alin.(4) al art. 10 din Ordinul
MADR nr. 246/2008,,solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare
pentru producţia de hamei la DADR judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie
a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al
municipiului Bucureşti al A.P.I.A. până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul
depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă. Contractele de vânzarecumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul CE nr.
1.952/2005;
-DADR judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti desemnează un reprezentant care, în
urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa
cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest procesverbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la DADR judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat
la DADR judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
-solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucuresti al
A.P.I.A., până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafaţă, procesul-verbal întocmit de reprezentantul DADR
menţionat anterior;
-plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma
controalelor.

Contractele încheiate după caz, între producătorul agricol şi procesator/primprocesator/cumpărător, pentru plăţile naţionale directe complementare prevăzute
anterior, vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) data de încheiere a contractului;
b) datele de identificare a părţilor contractante;
c) anul de piaţă pentru producerea şi valorificarea producţiei, după caz;
d) numărul autorizaţiei unităţii de prim-procesare, în cazul tutunului, inului şi cânepei pentru
fibră;
e) numărul autorizaţiei de cultivare, în cazul culturii de cânepă pentru fibră;
f) numărul unic de înregistrare al producătorului agricol în Registrul fermierilor;
g) suprafeţele cultivate exprimate în hectare cu două zecimale şi detaliile de identificare a
acestor suprafeţe, ca urmare a identificării pe hărţile puse la dispoziţie de către A.P.I.A. (bloc
fizic, număr parcelă);
h) în cazul unui grup de producători, lista nominală cu producătorii agricoli pe care îi
reprezintă şi suprafeţele aferente fiecăruia, anexă la contract;
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i) varietatea cultivată în cazul culturilor de tutun, cânepă pentru fibră;
j) cantităţile contractate în tone cu trei zecimale;
k) alte elemente convenite între părţi.
Contractele vor avea viza D.A.D.R., care va certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin
producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare.
•

Se acordă plată naţională directă complementară în sectorul vegetal, pentru sfeclă
de zahăr (PNDC 6), decuplată de producţie, producătorilor agricoli care îndeplinesc
următoarele condiţii specifice de eligibilitate:
a) depun la centrul local al APIA cerere de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a
anului în curs, în care bifează SAPS şi plata naţională directă complementară pentru
sfeclă de zahăr;
b) suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS
(conform art. 7 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 125/2006) şi este destinată exclusiv
producţiei de zahăr;
c) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform anexei
Acordului Interprofesional pentru sfecla de zahăr, recunoscut prin Ordin al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, înregistrat şi vizat la DADR, a cărui copie este
depusă la APIA până la data de 15 mai a anului în curs.
Plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie, se
acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa din contractul de producere a sfeclei de
zahăr cu o fabrică de zahăr, încheiat în anul în curs.
Conform Ordin MAPDR nr. 164/2009 privind recunoaşterea Acordului interprofesional
pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2009/2010, între cultivator şi
fabrică va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare şi plată (denumit în
continuare CPCLP), recunoscut de către MAPDR prin Ordin, ca instrument legal pentru
aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de piaţă 2009/10.
CPCLP se vor încheia până la data de 25 aprilie 2009. Atât societăţile procesatoare de
zahăr, cât şi asociaţiile producătorilor de sfeclă vor colabora pentru informarea fermierilor
asupra modului de completare a documentaţiei privind subvenţiile şi ajutoarele de stat
pentru cultura sfeclei de zahăr. Până în data de 1 mai 2009, societăţile procesatoare de
zahăr împreună cu asociaţiile locale ale producătorilor vor înainta către DADR o listă a
contractelor încheiate şi vor face o verificare a bazei de date privind CPCLP înregistrate.
APIA judeteană va transmite situaţia finală a contractelor înregistrate şi avizate la APIA
centrală; APIA centrală va transmite această situaţie centralizată la MAPDR, până la data
de 8 mai 2009; eventualele neconcordanţe vor fi analizate şi soluţionate până la data de
15 mai 2009 (prin intermediul asociatiei OINZR).

Documentele justificative menţionate anterior (la toate PNDC) pot fi depuse şi
după termenul limită stabilit, într-un interval de 25 zile calendaristice, cu o penalizare
de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.
Dacă documentele specifice mai sus nu se depun la termenele stabilite, conform
legislaţiei în vigoare, fermierul nu se încadrează în condiţiile specifice de eligibilitate
pentru acordarea plăţilor pentru PNDC 2/3/4/5/6 (pierde plata aferentă).
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5.3. Schema de plată separată pentru zahăr
Plata separată pentru zahăr decuplată de producţie se acordă producătorilor agricoli
care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă
de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007-2008, stabilit ca an de
referinţă, iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică, mai mare, altă
cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu, dupa cum urmează:
- producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică, beneficiază
de plata separată pentru zahăr decuplată de producţie aferentă suprafeţei anului de referinţă,
cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a
plăţilor.
- producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare,
beneficiază de plata separată pentru zahăr decuplată de producţie pentru suprafaţa cultivată,
cu condiţia respectării condiţiilor specifice de eligibilitate menţionate la plata naţională directă
complementară în sectorul vegetal, pentru sfeclă de zahăr şi să bifeze rubrica pentru plata
separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.
- producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii
agricole şi de mediu, beneficiază de plata separată pentru zahăr decuplată de producţie
aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată
pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.
Plata separată pentru zahăr decuplată de producţie se acordă şi producătorilor agricoli
care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă, cu condiţia respectării
condiţiilor specifice de eligibilitate menţionate anterior şi să bifeze rubrica pentru plata
separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor.
În cazul în care, într-un an următor anului de referinţă 2007-2008, suprafaţa totală
cultivată cu sfeclă de zahăr, eligibilă, solicitată la plata separată pentru zahăr decuplată de
producţie depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România, cuantumul se
reduce proporţional.”

5.4. Schema de plată pentru culturi energetice
Suprafeţele cu culturi energetice destinate producţiei de biocarburanţi, aşa cum sunt
definiţi în art. 3 al HG nr.1844/2005, sunt cele cultivate cu rapiţă, floarea-soarelui, soia,
porumb şi alte culturi energetice.
Plăţile se acordă beneficiarilor pentru suprafeţele ale căror producţii fac obiectul unor
contracte de vânzare - cumpărare încheiate: între beneficiari, pe de o parte şi producători de
biocarburanţi, colectori sau prim procesatori, pe de altă parte; între colectori, pe de o parte şi
prim procesatori sau producători de biocarburanţi pe de altă parte; între prim procesatori pe
de o parte şi producători de biocarburanţi pe de altă parte. Pentru a fi eligibile, contractele
pot fi depuse la APIA până în data de 15 mai (fără penalităţi) şi în perioada 16 mai-9
iunie inclusiv (cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare).
În contractele de vânzare-cumpărare încheiate între beneficiari, pe de o parte şi
producători de biocarburanţi, colectori sau prim procesatori, pe de altă parte, se vor
menţiona următoarele: numele şi adresele părţilor la contract; durata contractului;
numărul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor; tipurile de materii
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prime şi suprafeţele cultivate pe fiecare tip de cultură; condiţii privind livrarea
cantităţilor prevăzute de materii prime; o clauză din partea beneficiarului de a livra
cantităţi de materii prime cel puţin egale cu producţiile naţionale de referinţă; o clauză
din partea colectorului, sau prim procesatorului, sau producătorului de biocarburanţi
de a utiliza materiile prime pentru obţinerea de biocarburanţi; numărul autorizaţiei de
antrepozit fiscal de producţie produse energetice, în cazul producătorilor de
biocarburanţi, seria şi numărul autorizaţiei de depozit a spaţiilor de depozitare pentru
produse agricole eliberate de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti în cazul colectorilor, seria şi numărul licenţei de
fabricaţie, în cazul prim procesatorilor.
În contractele de vânzare-cumpărare încheiate între colectori, pe de o parte şi
prim procesatori sau producători de biocarburanţi pe de altă parte sau între prim
procesatori pe de o parte şi producători de biocarburanţi pe de altă parte se vor
stipula, în mod obligatoriu, clauze din care să rezulte că produsele preluate şi/sau
predate sunt utilizate numai pentru obţinerea de biocarburanţi, aşa cum sunt definiţi în
art. 3 al Hotărârii Guvernului nr.1844/2005.
Beneficiarii prezintă până la data de 31 octombrie a anului în curs acte
doveditoare: proces verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente,
din care să rezulte că au predat cantităţile contractate.
Colectorii ţin registre de evidenţă în care consemnează următoarele:
a) datele de identificare a beneficiarilor, prim procesatorilor şi/sau producătorilor de
biocarburanţi;
b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare;
c) cantităţile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, preluate de la beneficiari;
d) cantităţile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, predate prim
procesatorilor şi/sau producătorilor de biocarburanţi;
e) suprafeţele de pe care s-a recoltat materia primă aferentă culturilor energetice, pe fiecare
tip de cultură, înscrisă în contracte.
Prim procesatorii ţin registre de evidenţă a produselor agricole energetice preluate de
la beneficiari sau de la colectori şi a cantităţilor de produse procesate predate producătorilor
de biocarburanţi, în care vor consemna următoarele:
a) datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor şi producătorilor de biocarburanţi;
b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare;
c) cantităţile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achiziţionate pentru prelucrare şi
suprafeţele de pe care s-a recoltat materia primă, pe fiecare tip de cultură energetică,
înscrise în contracte;
d) cantităţile de materii prime prelucrate precum şi cantităţile şi tipurile de produse finale,
produse auxiliare şi produse intermediare obţinute din acestea;
e) pierderile de pe parcursul prelucrării;
f) cantităţile eliminate şi motivul eliminărilor respective;
g) cantităţile şi tipurile de produse vândute sau transferate şi preţurile obţinute;
h) cantităţile de produse procesate predate producătorilor de biocarburanţi.
Producătorii de biocarburanţi ţin registre de evidenţă a produselor agricole preluate
sau procesate şi a cantităţilor de biocarburanţi obţinute din acestea, în care vor consemna
următoarele:
a) datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor sau prim procesatorilor;
b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumpărare;
c) cantităţile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achiziţionate pentru prelucrare şi
suprafeţele de pe care s-a recoltat materia primă, pe fiecare tip de cultură energetică,
înscrise în contracte;
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d) cantităţile de materii prime prelucrate precum şi cantităţile şi tipurile de produse finale,
produse auxiliare şi produse intermediare obţinute din acestea;
e) pierderile de pe parcursul prelucrării;
f) cantităţile eliminate şi motivul eliminărilor respective;
g) cantităţile şi tipurile de produse vândute sau transferate şi preţurile obţinute;
h) cantităţile de biocarburanţi obţinute.
Registrele de evidenţă vor fi actualizate decadal şi vor fi puse la dispoziţia autorităţilor
de control competente.
Prim procesatorii au obligaţia de a prelucra materiile prime energetice până la 31 iulie
al celui de al doilea an de după anul recoltării.
Pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate de beneficiari, colectori sau prim
procesatori din România cu colectori, prim procesatori sau producători de biocarburanţi din
Uniunea Europeană, APIA din România va solicita agenţiilor corespondente din ţările în care
îşi au sediul colectorii, prim procesatorii sau producătorii de biocarburanţi, date privind
autorizarea acestora şi detalii asupra tranzacţiilor efectuate.
Plăţile pentru culturile energetice se acordă beneficiarilor care fac dovada, în baza
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de biocarburanţi, colectorii sau
prim procesatorii, că producţia predată se încadrează în producţiile naţionale de referinţă,
de minimum: 800 kg/ha pentru rapiţă, 500 kg/ha pentru floarea soarelui, 900 kg/ha pentru
soia convenţională şi 1200 kg/ha pentru porumb (Ordinul MADR nr. 909/2007).
În cazul în care cantităţile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente
producţiilor naţionale de referinţă, nivelul plăţilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere
calculat prin raportarea cantităţilor efectiv livrate, la cantităţile corespunzătoare producţiei
naţionale de referinţă (Ordinul MADR nr. 549/2007).
Documentele justificative menţionate anterior pot fi depuse şi după termenul
limită stabilit, într-un interval de 25 zile calendaristice, cu o penalizare de 1 % pentru
fiecare zi lucrătoare de întârziere.
Dacă documentele specifice mai sus menţionate nu se depun la termenele
stabilite, conform legislaţiei în vigoare, fermierul nu se încadrează în condiţiile
specifice de eligibilitate pentru acordarea plăţilor pentru Schema pentru culturi
energetice (pierde plata aferentă).

5.5. Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării
Pot beneficia de plăţile tranzitorii pentru tomate destinate procesării, conform Ordinului
MADR nr. 91/2008, persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. 1 din OUG nr.
125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
care:
-îndeplinesc prevederile art. 7 din OUG nr. 125/2006;
-au încheiat până la data de 15 iulie un contract de livrare a producţiei de tomate care se
încadrează la codul NC 0702 00 00 cu un prim-procesator aprobat;
-au livrat conform contractului de livrare, în funcţie de suprafaţa contractată, cel puţin
echivalentul a 8000 kg/ha tomate.
Suprafaţa minimă a unei parcele cultivate cu tomate destinate procesării este de 0,3
ha.

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Versiunea 1.0

INFORMATII GENERALE PENTRU FERMIERI PRIVIND PLATILE DIRECTE
PE SUPRAFATA IN ANUL 2009

Pagina: 27 /
45

Sprijinul pentru plăţile tranzitorii pentru tomate destinate procesării este acordat o
singură dată pe an în funcţie de suprafaţa cultivată şi contractată cu un prim-procesator
aprobat.
În situaţia în care beneficiarul este membru al unei persoane juridice, care este grup
de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători, acesta poate fi
reprezentat în contractul de livrare de către persoana juridică în cauză, cu condiţia
evidenţierii separate pentru fiecare membru a suprafeţelor contractate, cultivate şi recoltate
(art. 3, alin. 1 din Ordinul MADR nr. 91/2008).
Persoanele juridice aprobate ca prim-procesatori, care deţin în administrare teren
agricol pe care cultivă tomate destinate procesării şi care respectă condiţiile de eligibilitate
menţionate anterior, pot beneficia de plăţi tranzitorii (art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr.
91/2008).
Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul trebuie să completeze corespunzător
formularul de plată unică pe suprafaţă, să prezinte până la data de 15 iulie copie după
contractul de livrare cu un prim-procesator aprobat, să respecte bunele condiţii
agricole şi de mediu, să se supună controalelor autorităţilor competente prin care se
urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi să facă dovada livrării producţiei
contractate pâna la data de 10 noiembrie la centrul judeţean/local sau al municipiului
Bucureşti al APIA unde a depus cererea de plată unică pe suprafaţă.
În cazul persoanelor juridice menţionate la art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008,
contractul este înlocuit de un angajament de livrare care cuprinde cel puţin datele de
identificare a persoanei juridice, suprafeţele cultivate cu tomate destinate procesării şi o
estimare a producţiei care urmează să fie recoltată şi care are ca destinaţie procesarea.
Dovada livrării contractate pentru persoanele fizice se face cu copie a BI/CI şi copie a
notelor de intare –recepţie, iar pentru persoanele juridice se face cu copie a facturilor şi a
notelor de intare-recepţie, conform cu originalul. Persoanelor juridice menţionate la art. 3,
alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008 prezintă copii ale notelor de intrare-recepţie şi ale avizelor
de expediţie, conform cu originalul.
Contractul de livrare se va încheia între producătorii agricoli persoane fizice sau
juridice şi unitatea prim-procesatoare aprobată şi va cuprinde cel puţin următoarele
elemente:
-data de încheiere a contractului;
-adresele şi datele de identificare a părţilor contractante;
-suprafeţele cu tomate destinate procesării, care urmează a fi cultivate şi care fac
obiectul contractului;
-în cazul unui grup de producători contractul va conţine în anexă lista nominală
cu membrii pe care îi reprezintă, suprafeţele cultivate şi recoltate cu tomate destinate
procesării.
Prin prim-procesator se înţelege orice persoană juridică care a fost acreditat să
desfăşoare o activitate de producţie în domeniul procesării fructelor şi legumelor în baza
licenţei de fabricaţie eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la acordarea,
suspendarea şi retragerea licenţelor de fabricaţie operatorilor economici care desfăşoară
activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare.
Aprobarea ca prim-procesator se face în baza unei solicitări scrise a persoanei juridice
în cauză, la care se anexează o copie a licenţei de fabricaţie.
Documentele menţionate anterior se depun până la 20 februarie a fiecărui an la DADR
judeţene şi a municipiului Bucureşti, la organismul de control al Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificare Legumelor şi Fructelor.
DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin organismul de control al Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificare Legumelor şi Fructelor, notifică în
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scris solicitantul, până la data de 5 martie a fiecărui an, cu privire la autorizarea ca primprocesator şi transmit, până la data de 10 martie a fiecărui an, Direcţiei politici de piaţă în
sectorul culturi horticole din cadrul MAPDR, o listă a persoanelor juridice aprobate ca primprocesatori.
Persoanele juridice care din diverse motive renunţă sau li se retrage licenţa de
fabricaţie pierd aprobarea ca prim-procesator.
Prim-procesatorii aprobaţi sunt obligaţi să se supună controalelor din partea
autorităţilor competente, a biroului Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi
Valorificare Legumelor şi Fructelor din cadrul Direcţiilor pentru agricultură şi dezvolatre
rurală-DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte evidenţa contractelor şi
prezintă o copie a acestei înregistrări la biroul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în
Producerea şi Valorificare Legumelor şi Fructelor din cadrul DADR judeţene şi a municipiului
Bucureşti, până la data de 10 noiembrie a fiecărui an.
Persoanele juridice menţionate la art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008 trebuie să
evidenţieze separat suprafeţele cultivate cu tomate destinate procesării, producţiile obţinute
şi recepţionate în vederea procesării, valoarea costului de producţie/kg şi să prezinte o copie
a acestei înregistrări la biroul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi
Valorificare Legumelor şi Fructelor din cadrul DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti,
până la 10 noiembrie a fiecărui an.
DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin organismele de control ale Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificare Legumelor şi Fructelor, verifică
existenţa înregistrării contractelor şi transmit o copie a acestora direcţiei politici de piaţă în
sectorul culturi horticole din cadrul MAPDR până cel târziu la data de 20 noiembrie a fiecărui
an. Unitatea prim-procesatoare care nu poate face dovada înregistrărilor conform anexelor
din Ordinul MADR nr. 91/2008 nu va primi aprobarea ca prim-procesator pentru anul următor.
Centralizările privind beneficiarii sunt trimise de APIA la Direcţia Politici de Piaţă în în
sectorul culturi horticole din cadrul MAPDR până cel târziu la data de 25 noiembrie a fiecărui
an.
Documentele justificative menţionate anterior pot fi depuse şi după termenul
limită stabilit, într-un interval de 25 zile calendaristice, cu o penalizare de 1 % pentru
fiecare zi lucrătoare de întârziere.
Dacă documentele specifice mai sus menţionate nu se depun la termenele
stabilite, conform legislaţiei în vigoare, fermierul nu se încadrează în condiţiile
specifice de eligibilitate pentru acordarea plăţilor pentru Schema pentru tomatele
destinate procesării (pierde plata aferentă).

5.6. Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD) - măsura 211
din PNDR (AXA2– PNDR: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului
rural)
Sprijinul financiar este oferit sub forma unor plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol
utilizat situat în cadrul zonelor desemnate ca eligibile în cadrul măsurii. Sumele acordate în
cadrul fiecărei măsuri se cumulează cu plăţile directe pe suprafaţă acordate de APIA.
Obiective: utilizarea continuă a terenurilor agricole situate în zona montană
defavorizată, menţinându-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi de asemenea, susţinându-se
activităţi agricole durabile.
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Această măsură se aplică doar în unităţile administrativ-teritoriale (UAT)
(comune/oraşe) precizate de Planul Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR, cu obligaţia
continuării activităţilor agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente
acestei măsuri (art. 14 din Regulamentul CE nr. 1257/1999) şi respectării Bunele
Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată
durata angajamentului.
Beneficiarii acestei măsuri sunt fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe
unităţi administrativ teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o
pantă medie egală sau mai mare de 15% şi pe unităţi administrativ teritoriale situate la
altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m.
Pentru a beneficia de plăţi în cadrul Măsurii 211-Sprijin pentru zona montană
defavorizată, fermierii trebuie să îndeplinească atât criteriile de acordare a plăţilor în cadrul
schemei de plată unică pe suprafaţă-SAPS, cât şi criteriile specifice de acordare a plăţilor
compensatorii pentru zona montană defavorizată.
Solicitarea pentru plată se realizează prin aplicarea unei bife la rubrica „Sprijin
pentru zona montană defavorizată’’ de pe cererea unică de plată pe suprafaţă 2009.
Atunci când fermierul întrerupe angajamentul (nu mai solicită plată în următorul an
pentru ZMD) nu trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi, deoarece
prin depunerea cererii SAPS se dovedeşte continuarea activităţii agricole în zona
montană defavorizată ( conform PNDR 2007- 2013 fişa tehnică a măsurii).

5.7. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană
(ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR
Această măsură se aplică în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) (comune/oraşe)
precizate de Planul Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR, cu obligaţia continuării activităţilor
agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri (art. 14 din
Regulamentul CE nr. 1257/1999) şi respectării Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)
pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.
Confom PNDR 2007 – 2013, sunt considerate ca aparţinând zonelelor defavorizate
altele decât zona montană, acele unităţi administrativ teritoriale incluse în anexa 4A din
PNDR, şi anume:
-Zone semnificativ defavorizate - ZSD - în care producţia agricolă este limitată datorită
fertilităţii reduse a solului, climatului nefavorabil, condiţiilor de relief şi umiditate a solului
(acele unităţi administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia
Biosferei “Delta Dunării”, cu productivitate agricolă foarte redusă).
- Zone defavorizate de condiţii naturale specifice - ZDS - în care productivitatea
agricolă este limitată de manifestarea unuia dintre următoarele patru fenomene: ariditate,
eroziune, salinizare sau gleizare (areale continue formate din cel puţin 3 UAT-uri unde nota
de bonitare nu depăşeşte 30 puncte şi nici un UAT nu are o notă de bonitare mai mare de 28
de puncte).
Solicitarea pentru plată se realizează prin aplicarea unei bife la rubrica „Sprijin
pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-
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ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS)’’ de pe cererea unică de
plată pe suprafaţă 2009, în căsuţe separate pentru fiecare măsură.
Pe lângă bifarea căsuţei aferente măsurii dorite, fermierul trebuie să semneze
angajamentul specific (continuarea activităţii agricole timp de 5 ani în aceeaşi zonă
defavorizată în care s-a angajat iniţial).
Conform PNDR, în cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, dreptul de utilizare al
fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii
păşunilor comunale. Aceste contracte prevăd alocarea de suprafeţe de păşunat fermierilor
conform unui raport UVM (calculat în baza animalelor pentru care fermierii solicită
păşunat)/suprafaţă de păşunat. În acest fel Consiliile Locale atribuie fermierilor o suprafaţă
de păşunat, suprafaţă pentru care se pot primi plăţi compensatorii în mod individual de către
fiecare fermier.De asemenea, aceşti fermieri pot împuternici un reprezentant pentru a solicita
plăţi compensatorii. În cazul utilizării în comun a păşunilor aferente unor forme asociative de
proprietate, membrii acestora pot aplica pentru suprafeţele pentru care deţin drept de
utilizare sau pot numi un reprezentant care poate aplica în numele lor.
Solicitantii sprijinului pentru zone defavorizate vor depune în perioada de
depunere a cererilor pentru campania 2009 şi următoarele documente:
•
copia contractului de păşunat între fermier/ asociaţie de fermieri /obşti /
composesorate, etc. şi administratorii păşunilor comunale-contract;
•
Declaraţie (Consiliile locale);
•
Declaratie (membrii asociaţiei, composesoratelor, obştilor, cooperativelor, etc.).

5.8. Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR
Plăţile de agro-mediu se acordă fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar,
angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani începând cu data semnării
angajamentului.
Fermierii pot accesa următoarele pachete:

gospodărirea extensivă a pajiştilor cu înaltă valoare naturală – pachetul nr. 1.

menţinerea practicilor agricole tradiţionale pe pajiştile cu înaltă valoare naturală
– pachetul nr. 2. Aceasta opţiune se poate adăuga pachetului de bază nr. 1.

menţinerea pajiştilor importante pentru păsări –cu varianta 3.1-Crex Crex şi
varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus (pachetul nr. 3).

înfiinţarea culturilor verzi - pachetul este disponibil la nivelul întregii ţări. Se poate
aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme (pachetul nr. 4).
Valoarea sprijinului se oferă sub forma unor plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol
utilizat şi situat în cadrul zonelor desemnate ca eligibile în cadrul măsurii. Sumele acordate în
cadrul fiecărei măsuri se cumulează cu plăţile directe pe suprafaţă acordate de A.P.I.A. şi de
asemenea pot fi cumulate între ele în zonele desemnate ca eligibile pentru mai multe măsuri.
A. Cine sunt beneficiarii plăţilor de agro-mediu?
Beneficiarii plăţilor în cadrul Masurii 214 “Plăţi de agro-mediu, pot fi persoanele fizice
sau juridice care utilizeaza terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari,
arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari
şi respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu, pe întreaga suprafaţă agricolă pe care o
administrează.
B. Cum se solicită plăţile de agro-mediu?
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Fermierii trebuie să indice în declaraţia de suprafaţă pachetul(ele), codul pachetului/lor
solicitat/e şi parcelele pentru care aplică.
• Solicitarea pentru plată se realizează prin aplicarea unei bife la rubrica „Plăţi de
agromediu’’ de pe cererea unică de plată pe suprafaţă 2009.
• Să semneze angajamentul (ele) aferente pachetului (lor) pentru care aplică.
• Să declare pe propria raspundere că nu a utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5
ani pe parcelele care solicită sprijin – pentru pachetul nr. 1.
• În cazul primelor trei pachete de agro-mediu fermierii trebuie să verifice dacă terenurile
agricole pe care le utilizează se află în Unităţile Administrativ-Teritoriale/UAT eligibile.
• În cazul pachetului privind culturile verzi acesta este disponibil la nivelul întregii ţări. Se
poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme.
C. Ce condiţii trebuie îndeplinite de fermieri pentru obţinerea plăţilor de agromediu?
Prin Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu sunt promovate pachete care vizează
acordarea plăţilor compensatorii pentru asumarea voluntară a unor angajamente şi
aplicarea unor cerinţe dupa cum urmează:
- să fie înscrişi în Registrul Fermierilor, gestionat de APIA;
- să utilizeze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole
să fie de cel puţin 0,3 ha;
- să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafaţa angajată, pentru o perioada de 5 ani,
de la data semnării acestuia;
- obligatoriu suprafaţa solicitată în cererea unică de plată din anul 2008 să fie aceeaşi pentru
toată perioada de 5 ani, respectiv aceleşi parcele în aceleaşi blocuri fizice, pentru primele trei
pachete din măsura de agromediu P1, P2 şi P3.
- să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică.
- să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu
– toate înscrisurile trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de
angajamentul de agromediu asumat. Fermierul va trebui să păstreze acest caiet (Caietul de
agro-mediu), cu înregistrările făcute, pe o perioadă de 5 ani consecutivi de la data semnării
angajamentului, iar în cazul unui control din partea APIA să-l prezinte inspectorilor pe teren.
Fiecare solicitant de plată pentru agromediu va trebui să respecte cerinţa conform căreia
este necesară evidenţa lucrărilor în ferma, prin completarea acestui tip de caiet, specific
pentru fiecare pachet al măsurii. Modelul caietului de agro-mediu se găseşte la fiecare
centru judeţean/local APIA, acesta fiind adaptat pentru cerinţele specifice ale fiecărui
pachet.
- să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC).
- să prezinte documentele solicitate.
- suprafaţa pentru care se solicită plata compensatorie se află în lista localităţilor
administrativ-teritoriale, încadrate in blocurile fizice alocate de IACS pentru aceste UAT- uri.
- să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a
parcelelor învecinate, prin bornare făcută de fermier.
- să comunice în scris la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată
survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii.
Conform art. 2 şi 4 din Regulamentul CE nr. 1975/2006, fermierii semnează
angajamentele în primul an de depunere a cererii unice de plată, aceste angajamente
netrebuind fi reînnoite; în al doilea an este suficient doar să solicite plata şi să bifeze rubricile
aferente. Angajamentele din primul an sunt considerate contracte care se încheie între
fermieri şi APIA, motiv pentru care acestea trebuie să fie semnate în dublu exemplar, o copie
fiind destinată fermierului. Pe parcursul următorilor ani, solicitantul trebuie, anual, să
•
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reînnoiască aplicaţia/cererea de plată. În cazul în care, fermierul solicită plată pentru
agromediu în anul 2009 pe suprafeţe suplimentare faţă de 2008, de asemenea va completa
şi semna angajamentul pentru suprafeţele respective.

Pachetul 1-Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală

Se adreseaza fermierilor care utilizează terenuri în zone stabilite şi delimitate ca zone
cu inaltă valoare naturală la nivel de unităţi administrativ teritoriale.
Cerinţe comune pentru toţi detinătorii/utilizatorii de păşuni şi fâneţe:
• utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este interzisă;
• utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
30 kg. N s.a./ha;
• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte
degradează sau sunt afectate accidental;
Cerinte specifice suplimentare pentru deţinătorii/utilizatorii de fâneţe:
• cositul poate începe doar după data de 1 iulie;
• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două
săptămâni de la efectuarea cositului;
Cerinţe specifice suplimentare pentru detinatorii/utilizatorii de păşuni:
• păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar;
• păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor;
Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale
Acest pachet se poate aplica numai suplimentar primului pachet. Fermierii utilizatori
de pajişti (păşuni şi fâneţe) se vor angaja ca nu vor efectua lucrări mecanizate pe suprafeţele
de pajişte aflate sub angajament. Combinarea pachetelor de agro-mediu: doar pachetul 1 si
pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeiaşi suprafaţă de teren. În această situaţie,
plaţile aferente acestor pachete se cumulează.
Pachetul 3-Pajişti Importante Pentru Păsări
Cerinţe pentru Varianta 3.1 – Crex Crex (Carstelul de camp)
• utilizarea fertilizanţilor şi pesticidelor este interzisă,
• cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie şi se va realiza dinspre interiorul
parcelei spre exteriorul acesteia, pe marginile fiecărei parcele lăsându-se o bandă
necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri,
• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două
săptămâni de la efectuarea cositului,
• păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
• păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament,
• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte
se degradează sau sunt afectate accidental,
• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament
Cerinţe pentru Varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus-Sfrâncioc cu
fruntea neagra si Vânturelul de seară)
• utilizarea fertilizanţilor şi pesticidelor este interzisă,
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• cositul se poate efectua pana la data de 1 iulie şi se va realiza dinspre interiorul
parcelei spre exteriorul acesteia, pe marginile fiecărei parcele lăsându-se o bandă
necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri,
• masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două
săptămâni de la efectuarea cositului,
• păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
• păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea
apelor,
• este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament,
• nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face
însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte
se degradează sau sunt afectate accidental,
• lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub
angajament
Pachetul 4-Culturi verzi
Acest pachet de conservare a apei şi solului va fi disponibil în întreaga ţară, el având
potenţialul de a diminua riscul scurgerii de nutrienţi, în special a azotului, în timpul iernii.
Acest pachet se adresează numai categoriei de folosinţă TEREN ARABIL.
Se poate aplică pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme.
• Semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie.
• Plantele ce pot fi utilizate ca şi culture verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa,
muştarul, lupinul, sulfina;
• Doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi
• Biomasa (masa vegetală) formată trebuie să fie incorporată în sol până la finalul lunii
martie
• Lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a
realizat această acţiune
Conform art. 17 din HG nr. 224/2008:
Pentru beneficiarii mãsurii 214 "Plãţi de agromediu", în cazul pierderii dreptului
de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului sau a unei pãrţi a acesteia,
fermierul va proceda diferit, dupã cum urmeazã:
a. nu returneazã plãţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauzã
acceptã sã preia angajamentul existent;
b. returneazã plãţile efectuate pânã la acea datã pentru respectiva suprafaţã, în situaţia
în care noul utilizator nu acceptã preluarea angajamentului existent.
Fermierul care nu mai depune cerere de plată în 2009 sau doreşte în 2009
renunţarea la unul din pachetele de agromediu accesat în 2008, înapoiază plata primită
pentru acel pachet pentru anul respectiv (2008)/precedent.
În cazul măsurilor de agro-mediu, listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la
fiecare centru local/judeţean al APIA, la primării conform Planului Naţional de
Dezvoltare Rurală.

6. BUNELE CONDIŢII AGRICOLE I DE MEDIU
Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul schemelor de plăţi directe şi măsurilor
de sprijin pentru dezvoltare rurală aplicate în România în anul 2009, fermierii trebuie să
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respecte bunele condiţii agricole şi de mediu pe toate parcelele din cadrul exploataţiei
(eligibile si neeligibile pentru plată, indiferent dacă sunt sau nu folosite pentru producţie).
Bunele condiţii agricole şi de mediu care se aplică în anul 2009 sunt stabilite prin
Ordinul nr. 15/56 din 2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
mediului şi dezvoltării durabile, astfel:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit de culturi de toamnă şi/sau să
rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei;
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007;
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de materie organică în sol, prin
aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă mai mult de doi ani consecutiv;
GAEC 5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu
acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:
GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor
agricole:
GAEC 7. Menţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau
prin cosirea lor cel puţin o dată pe an;
GAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţii
competente pentru protecţia mediului;
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe
terenurile agricole;
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile
care nu mai sunt exploatate pentru producţie;
V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:
GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la data de
1 ianuarie 2007.
Nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu conduce la aplicarea de sancţiuni.
NOU! Fermierii care au în exploataţie pajişti permanente-PP trebuie să ţină evidenţa
activităţilor desfăşurate pe suprafaţa de pajişte permanentă într-un registru/caiet al
fermei, în format tipărit care să fie accesibil inspectorilor de teren APIA în orice
moment (acest caiet/registru reprezintă dovada respectării GAEC 7 de către fermier).
Acest registru trebuie actualizat anual.
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Informaţii privind păşunatul:
Bloc Parcela cu Suprafaţa Specia şi Numărul Data
fizic

categoria

(ha)

categoria de

ieşirii

de folosinta

de

animale

păşunat

pajişte

animale

care au

permanentă

Nr. de zile
la de păşunat

păşunat

Informaţii privind cositul:
Bloc Parcela

cu Suprafaţa

Data

fizic

de (ha)

cositului

categoria
folosinta

începerii Suprafaţa
cosită

pajişte

permanentă

Informaţii privind lucrările de întreţinere:
Bloc Parcela

cu Suprafaţa

Lucrări de întreţinere a pajistilor

fizic

de (ha)

- combaterea buruienilor şi a vegetaţiei

categoria
folosinta

pajişte

permanentă

lemnoase
- strângerea cioatelor şi a pietrelor
- nivelarea muşuroaielor
- grăpatul pajiştilor
- supraînsamântarea şi regenerarea
pajiştilor

7. CAZURILE DE FORŢĂ MAJORĂ I CIRCUMSTANŢE EXCEPŢIONALE
În conformitate cu art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009 şi art. 72 din Regulamentul
CE nr. 796/2004, sunt considerate cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
-decesul fermierului;
-incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
-o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale
exploataţiei. Conform Legii nr. 381/2002, art. 1 şi 2 şi Ordinul 419/2002 sunt considerate
,,calamităţi naturale pierderile cantitative şi calitative de recolte, mortalitatea şi/sau
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sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructivă a unor
fenomene naturale şi a bolilor, pe areale extinse. Fenomenele naturale şi bolile care
generează calamităţi naturale sunt: seceta excesivă, persistentă în timp şi care afectează
terenurile neirigate, inundaţiile din revărsări de râuri sau de alte ape curgatoare şi ruperi de
baraje, ploile abundente şi de durată, temperaturile excesiv de scăzute, sub limita biologică
de rezistenţă a plantelor, stratul gros de zăpadă care produce pagube în sectorul vegetal şi
animal, topirea bruscă a zăpezilor care provoacă inundaţii, revărsări de râuri şi băltiri,
uraganul, vântul puternic de peste 80 km/h, precum şi alte dezastre şi catastrofe produse pe
areale extinse, bolile plantelor de cultură care în condiţii favorabile generează calamităţi
naturale şi bolile animalelor care generează calamităţi naturale”;
-distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.
Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, a
modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe
excepţionale, dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare.
Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în
scris, printr-o declaraţie-Înştiinţare
şi actele de constatare/doveditoare ale
fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Centrelor
Locale/Municipiul Bucureşti APIA, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la
care fermierul este în măsură să facă aceasta, conform art. 72 din Regulament CE
796/2004 (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor
doveditoare; anunţarea cazului de deces se face în termen de 10 (zece) zile lucrătoare
de la data emiterii certificatului de deces, conform Ordinului MARD nr. 723/2007).
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi
care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt:
-copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor
eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul
existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului;
-copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru
incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să
reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;
-copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie
după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.
Fiecare centru judeţean/local APIA trebuie să deţină Actul normativ naţional care
reglementează starea de calamitate pentru anul respectiv. Fermierii, care se află în zonele
declarate calamitate printr-un act normativ naţional, nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un
alt act doveditor, în afara Înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ
naţional şi Înştiinţarea), APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.
Fermierii, care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate
(îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.), pentru care nu există un act normativ, vor prezenta ca
dovezi, alături de Înştiinţare, următoarele documente: copie după procesul verbal de
calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis
de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
În cazul decesului fermierului care a depus cerere de plată, în conformitate cu art.
72 din Regulamentul CE nr. 796/2004 şi Ordinul MADR nr. 723/2007, moştenitorul va aduce la
cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile
lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi
certificatul de deces)-la dosar rămâne copia acestuia. Funcţionarul APIA va analiza
documentele prezentate şi dacă există o diferenţă mai mare de 10 (zece) zile lucrătoare între
data emiterii certificatului de deces şi data depunerii acestuia la APIA, impreună cu
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Înştiinţarea, îi va solicita fermierului o justificare pentru întârziere (fermierul trebuie să depună
o Scrisoare justificativă).
Se pot întâlni următoarele situaţii:
1. înainte de emiterea deciziei de plată
a. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de
deces, se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul
decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este
schimbat/închis de moştenitor).
b. Dacă moştenitorul depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de
deces, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, aceasta trebuie să fie însoţită de
următoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007, art. 3, alin. 7:
-certificat de calitate de moştenitor / certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin
care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat, în original
şi copie;
-act de identitate, în original şi copie;
-în cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului
public, prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul, urmând
ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori;
-dovada contului bancar activ.
2. după emiterea deciziei de plată
Dacă s-a emis decizia de plată pe numele decedatului, dar contul bancar al acestuia a
fost închis de moştenitor/ contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii , ordinul
de plată-OP fiind invalid, moştenitorul legal desemnat, pe baza documentelor menţionate
anterior, depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru a putea
beneficia de suma cuvenită.
Dacă moştenitorul are deja o cerere de sprijin depusă în campania 2009, va primi
plata cuvenită pentru aceasta şi totodată va primi şi suma cuvenită în urma cererii preluate în
calitate de moştenitor. Dacă moştenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are ROnr...),
dar nu are declaraţie de suprafaţă (cerere SAPS), va primi plata cuvenită preluării
exploataţiei agricole în caz de deces. Dacă moştenitorul nu este înscris în Registrul
fermierilor (are ROnr...) şi nici nu are cerere de sprijin depusă în campania 2009, acesta va
depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrată şi în sistem
(Registrul fermierilor), generându-se şi pentru acesta un număr unic de identificare (ROnr...).

8. TRANSFERUL DE EXPLOATAŢIE
Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare,
arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie
similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. 74 din Regulamentul
CE nr. 796/2004).
Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în
Registrul Fermierilor, gestionat de APIA conform art. 3, alin 2 din Ordinul MADR nr.
723/2007, în cadrul aceleiaşi campanii de depunere a cererii unice de plată (nu de la o
campanie la alta). În cazul în care fermierul care preia explotaţia nu este înscris în RF
depune Cererea privind înscrierea în Registrul Fermierilor şi primeşte în baza de date IACS
un RO/ID.......................(înscrierea în RF se poate face oricând/în orice moment al
campaniei).
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La punctul 3(a) al art.74 din Regulamentul CE nr. 796/2004 se precizează că în cadrul
perioadei de transfer determinată de statul membru (prin Ordinul MADR nr.723/2007 s-a
stabilit că transferul se poate efectua până la data emiterii deciziei de plată), pentru a putea
beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate, fermierul care preia exploataţia trebuie
să informeze autoritatea competentă (APIA) asupra transferului, să solicite plăţile aferente
sprijinului pentru care s-a depus cererea de plată şi să prezinte documentele cerute de APIA.
Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată,
acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. În acest caz, se
completează Cererea de transfer de exploataţie agricolă –care se înregistrează în
Registrul menţionat şi în sistem. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de
transfer de exploataţie agricolă este depăşit, fermierul poate să depună o Scrisoare
justificativă pentru întârziere la APIA, dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată.
Fermierul care preia exploataţia agricolă va prezenta, în copie, odată cu Cererea de
transfer de exploataţie, şi documentele care stau la baza transferului de exploataţie agricolă:
- contract de vânzare-cumpărare / arendă / închiriere / concesionare / donaţie / comodat sau
alte asemenea şi;
- dovada contului bancar activ.
Deoarece fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea de transfer de
exploataţie agricolă la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a
fermierului care transferă exploataţia, conform art. 3, alin. 3 din ordinul amintit anterior, iar
dosarul cererii fermierului care preia explotaţia se află la un alt centru judeţean/local APIA,
centrul judeţean/local APIA la care se depune Cererea de transfer de explotaţie agricolă
trebuie să trimită originalul la centrul local/judeţean APIA respectiv care se include în dosarul
cererii de plată (copia Cererii rămâne la centrul unde s-a de pus). De asemenea, copie după
întreg dosarul cererii de plată al fermierului care a preluat explotaţia se trimite centrului APIA
unde află dosarul cererii de plată al fermierului care a cedat explotaţia.
Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la
APIA sprijinul aferent unui PNDC, a încheiat un contract de procesare cu un procesator
autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia
comunitară şi naţională, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un
alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al
suprafeţei/nouui partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul
că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat.
În momentul când depune Cererea de transfer de exploataţie agricolă, fermierul care
preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă
pentru anul 2009 a fermierului care a transferat. Pe aceasta, fermierul care a preluat
explotaţia va înscrie ,,Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din
preluarea exploataţiei de la fermierul.........................RO..................., şi mă oblig să respect
angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu....., pe parcela nr.......”, datează şi
semnează (conform art. 44, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1974/2006, atunci întreaga
explotaţie este transferată altei persoane într-o perioadă pentru care există un angajament ca
şi condiţie de acordare a plăţii pentru schema respectivă, fermierul care preia explotaţia poate
prelua angajamentul pentru perioada rămasă). Originalul rămâne la APIA, copia merge la
fermier. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea
obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat
iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma
acordată în anul/anii precedenţi conform art. 44, alin. 1 din Regulamentul CE nr.
1974/2006 şi art. 17 din HG nr. 224/2008.
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Dacă una din parcele explotaţiei/întreaga explotaţie transferate(ă) este/sunt implicate(ă)
într-o supradeclarare, fermierul care preia explotaţia este notificat să se prezinte la APIA
pentru clarificări.
Dacă fermierul care preia exploataţia nu informează în termenul precizat mai sus
autoritatea competentă (APIA) asupra transferului, nu solicită plăţile aferente sprijinului pentru
care s-a depus cererea de plată şi nu prezintă documentele cerute de APIA, dar nu mai târziu
de emiterea deciziilor de plată, atunci va pierde sprijinul aferent exploataţiei transferate pentru
campania respectivă.
Plata directă pe suprafaţă revine fermierului care preia exploataţia, cu asumarea
obligaţiei de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor rezultate din
neîndeplinirea acestora.
În anul următor, fermierul care preia exploataţia va depune o singură cerere pentru
toate suprafeţele deţinute (din cererea iniţială şi din cea transferată) în cazul în care actul care
a stat la baza transferului mai este valabil.

9. SCHIMBAREA FORMEI DE ORGANIZARE
Dacă în timpul campaniei 2009, fermierul îşi schimbă forma de organizare trebuie să
înştiinţeze APIA de acest lucru şi să completeze formularul specific şi să prezinte documentele
aferente noii forme de organizare.

10. MODIFICAREA CERERII DE PLATĂ
Modificarea cererii poate avea loc:
a. Din iniţiativa solicitantului, conform art. 15, alin.1 din Regulamentul CE nr. 796/2004,
fără ca acesta să fi fost informat de APIA cu privire la nereguli identificate în cererea de
sprijin, de intenţia realizării unor controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren, au
fost identificate nereguli, conform art.15, alin (3) din Regulamentul CE nr. 796/2004.
În conformitate cu art. 7, alin. (1), paragraful j) din OUG 125/2006, fermierul trebuie
,,să comunice, în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între
data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată
a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei
rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere”.
În conformitate cu art. 15, alin. 1 din Regulamentul CE nr. 796/2004 ,,după expirarea
termenului limită de depunere a cererii de plată, pot fi adăugate parcele agricole individuale,
nedeclarate iniţial”. De asemenea, şi ,,schimbările referitoare la folosinţă sau schema de
ajutor aferente parcelelor agricole individuale sau aferente drepturilor de plată deja declarate
în cererea de plată pot fi realizate şi acceptate în aceleaşi condiţii”.
APIA a stabilit următoarele tipuri/formulare de modificare (fermierii care solicită
modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/Centrele
judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare):
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1. Formularul M1–Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2009
Prin acest formular se pot schimba:
-cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă;
-codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată;
-suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei;
-numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus
controlului pe teren;
-parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agromediu-prevedere valabilă doar
pentru fermierii care depun pentru prima dată cerere în anul 2009 (de ex. în cererea unică de
plată din 2009, fermierul declară pachetul 1 doar în parcele 1 şi 2 şi prin M1 doreşte pachetul
1 şi pe parcelele 3 şi 4, dacă sunt în UAT eligibile sau în cererea unică de plată din 2009,
fermierul declară pachetul 1 doar în parcele 1 şi 2 şi prin formularul M1 doreşte pachetul 1
doar pe parcelele 3 şi 4, dacă sunt în UAT eligibile);
Termenul limită pentru depunerea a formularelor M1 şi M2 este 31 mai 2009, fără
aplicarea de penalităţi. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data
de 9 iunie 2009, atrage o penalizare de 1% pe fiecare zi de lucrătoare de întârziere
(penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. 21, alin. 2
din Regulamentul CE nr. 796/2004.
Cu toate acestea, în baza art. 49 şi 50 din Regulamentul CE nr. 796/2004 nu vor fi
penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-9 iunie 2009 dacă, prin acestea, fermierii nu
solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial şi
fermierul aduce modificări datelor declarate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
125/2006, art. 7, alin. 1 şi art. 5, alin. 3, precum şi art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004.
Pentru culturile modificate prin formularul M1-in, cânepă, hamei, tutun, tomate, sfeclă de
zahăr, culturi energetice, sfeclă de zahăr-care implică prezentarea la APIA a unor documente
specifice (contracte), acestea se vor solicita fermierilor în termenele precizate de legislaţia
naţională şi comunitară.
Dacă documentele specifice solicitate de APIA fiecărui PNDC 2-6, Schemei de
plată pentru culturi energetice, Schemei de plată separată pentru zahăr, Schemei de
plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării vor fi aduse de fermier în perioada
de penalizare, acestea vor fi sancţionate cu un procent de 1% pentru fiecare zi
lucrătoare.
2. Formularul M2–Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2009. Se pot adăuga
una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele agricole
individuale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală
(ZMD, ZSD, ZDS, Agro-mediu).
După data de 9 iunie 2009, suprafeţele din formularele M1 şi M2 sunt excluse de la
plată pentru anul 2009, dar formularele sunt primite şi înregistrate. Toţi fermierii care depun la
APIA formulare M1/M2 după data de 9 iunie 2009 vor primi pe loc Înştiinţare prin care vor fi
informaţi de faptul că modificările vor fi considerate inadmisibile la plată şi nu se va calcula
suma de plată pentru suprafeţele care fac obiectul acestora, indiferent de schema de sprijin
accesată. Pe exemplarul care rămâne la APIA, fermierul va nota ,,Am primit un exemplar”, va
data şi semna.
Fermierii care depun la APIA formulare de modificare de tip M1/M2, prin care
solicită sprijin pentru PNDC, Schema de plată pentru culturi energetice, Schema de
plată pentru tomatele destinate procesării, Schema de plată separată la zahăr, trebuie
să bifeze şi în cererea de plată câmpul aferent schemei de sprijin pentru care solicită
sprijin.
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Cu toate acestea, în baza art. 49 şi 50 din Regulamentul CE nr. 796/2004, nu vor fi
penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-9 iunie 2009 dacă, prin acestea, fermierii nu
solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial şi
fermierul aduce modificări datelor declarate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
125/2006, art. 7, alin. 1 şi art. 5, alin. 3, precum şi art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004.
3. Formularul M3–Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din
declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe). Se realizează oricând mai puţin
în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a
fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care
controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.
- Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2009-retragerea
întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând (se
va specifica clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu
privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a
efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă
anumite nereguli.
4. Formularul M4 – Schimbarea adresei / coordonatelor bancare / numelui societăţii,
fără i a se modifica CUI-ul. Poate fi depus de către fermier, înregistrat, introdus în baza de
date şi luat în considerare fără penalităţi la orice moment.
5. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania
2009. Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile: APIA a informat
fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înştiinţat cu
privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au
fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate.
Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare,
concesionare, arendare, etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu)
fermierului B, până în data de 9 iunie 2009, fermierul A va depune formularul M3 şi fermierul
B formularul M2 (pe formularul M2, fermierul B va înscrie:,,Am luat la cunoştinţă de drepturile
şi
obligaţiile
ce
îmi
revin/decurg
din
preluarea
exploataţiei
de
la
fermierul......................RO.............. şi mă oblig să respect angajamentul aferent
pachetului/pachetelor de agromediu........, pe parcela.........”.)
b. Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile
depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare. Acest
termen se va calcula începând cu data la care fermierul a semnat confirmarea de primire,
confirmare ce va fi anexată dosarului cererii.
Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele
menţionate.
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11. CONTROLUL CERERII DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ
Pentru a asigura corectitudinea plăţilor, cererile de sprijin pe suprafaţă sunt verificate
din punct de vedere al completitudinii şi corectitudinii datelor declarate (sunt verificate
condiţiile de eligibilitate).
Verificarea cererilor de către APIA constă în controale administrative şi
controale pe teren (clasice sau prin teledetecţie).
Aceste controale se realizează conform procedurilor elaborate de către
departamentele centrale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în conformitate
cu legislaţia naţională şi europeană.
Dacă condiţiile de eligibilitate nu sunt respectate, APIA va suspenda parţial sau
integral plata directă, proporţional cu neregula constatată.
La sfârsitul controlului pe teren, inspectorii întocmesc Raportul de control, un exemplar
din acesta fiind înmânat fermierului. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea
controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el, va fi rugat de către inspectorul de
teren să consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinată observaţiilor
fermierului şi să semneze. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le
sunt respinse cererile de la plată.

12. SANCŢIUNI
Conform art. 71a din Regulamentul CE nr. 796/2004, pentru fiecare schemă de plată/
grup de cultură, reducerile şi excluderile rezultate din neregulile constatate, se aplică urmând
succesiunea de mai jos:
1. Reducerile pentru supradeclararea suprafeţelor
2. Reducerile pentru depunerea cu întârziere (a cererii de plată pe suprafaţă, a
modificărilor şi a documentelor aferente PNDC)
Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată,
pentru completarea/modificarea cu întârziere a cererii, în cazurile de forţă majoră şi
circumstanţe excepţionale.
3. Reduceri datorate nedeclarării tuturor suprafeţelor deţinute în exploatare
4. Reducerea liniară a plăţilor
Dacă se constată că valoarea suprafeţelor declarate şi eligibile pentru care se va
acorda sprijin comunitar este mai mare decât valoarea care a fost stabilită pentru România,
se aplică o reducere proporţională a sumelor rezultate după aplicarea sancţiunilor de
supradeclarare, întârziere şi nedeclarare a tuturor parcelelor pentru toţi fermierii eligibili la
plată pentru schema de sprijin respectivă (conform art.71a din regulamentul CE
nr.796/2004).
a. Pentru toate schemele de sprijin pentru care este fixat un plafon bugetar, sumele de
plată rezultate în urma aplicării reducerilor pentru supradeclararea suprafeţelor, a aplicării
reducerilor pentru depunerea cu întârziere a cererilor, precum şi a reducerilor datorate
nedeclarării întregii exploataţii, se însumează.
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b. Pentru fiecare schemă de sprijin se determină un coeficient prin împărţirea sumei
care reprezintă plafonul bugetar la suma determinată anterior. Dacă acest coeficient obţinut
este mai mare decât 1, se aplică un coeficient egal cu 1.
c. Pentru calcularea sumelor care trebuie acordate fermierilor în cadrul unei scheme
de sprijin pentru care este stabilit un plafon bugetar, suma rezultată în urma aplicării
reducerilor pentru supradeclararea suprafeţelor, a aplicării reducerilor pentru depunerea cu
întârziere a cererilor, precum şi a reducerilor datorate nedeclarării întregii exploataţii va fi
multiplicată cu acel coeficient determinat anterior.
5. Reducerile pentru nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu - GAEC
Sumele de plată/scheme de plată, din cadrul aceleiaşi cereri de ajutor, rezultate după
aplicarea sancţiunilor datorate nerespectării bunelor condiţii agricole şi de mediu, se
însumează obţinându-se astfel suma de plată /cerere.
Stabilirea debitelor ca urmare a aplicării sancţiunilor multianuale
Sancţiunile multianuale se aplică pentru:
-supradeclararea suprafeţelor în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă SAPS;
-supradeclararea suprafeţelor în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare –
PNDC;
-supradeclararea intenţionată.
Conform art. 51, alin. 2, din Regulamentul CE nr. 796/2004, fermierului aflat în una din
cele trei situaţii i se stabileşte un debit care se deduce din plăţile de care acesta poate
beneficia pentru cererile pe care le depune în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori
anului în care a fost stabilit debitul. Dacă debitul este recuperat din primul sau al doilea an,
fermierul este îndreptăţit să beneficieze de ajutor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă.
Dacă debitul nu poate fi recuperat în întregime, pe parcursul celor 3 ani ulteriori celui în care
a fost stabilit, soldul se anulează.
Pentru măsura de sprijin zona montană defavorizată, plăţile se stabilesc cu
respectarea art. 9, art. 10 şi art.18 din Regulamentul CE nr.1975/2006.
Cumularea reducerilor se face în conformitate cu art. 24 din Regulamentul CE
nr.1975/2006.

13. ALTE INFORMAŢII
A. Rezolvarea cazurilor de supradeclarare
Fermierii implicaţi în supradeclararea blocurilor fizice sunt invitaţi, printr-o Solicitarea de
clarificare, să se prezinte la APIA pentru clarificări.
Toţi fermierii implicaţi în supradeclararea unui bloc fizic sunt invitaţi pentru soluţionare la
centrul local/judeţean APIA unde este arondat UAT-ul de care aparţine BF supradeclarat, chiar
dacă cererea a fost depusă la un alt centru local/judeţean APIA, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră,
având asupra lor documentele doveditoare în original conform Ordinului MADR nr. 246 cu
completările şi modificările ulterioare. Angajatul APIA face o copie după aceste documente pe
care înscrie „Conform cu originalul”, le semnează, le datează şi le include în dosar.
Un exemplar din Solicitarea de clarificare se transmite fermierului, iar celălalt este
îndosariat la cererea de sprijin. În cazul în care transmiterea Solicitării de clarificare se
realizează prin poştă, confirmarea ei de primire se capsează împreună cu copia Solicitării la
dosar de către funcţionarul APIA. În cazul în care, însă transmiterea Solicitării se realizează
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prin deplasarea funcţionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauză, confirmarea de primire a
acesteia se concretizează în textul ,,Am primit”, numele şi prenumele în clar, seria şi nr. de
buletin, semnătura fermierului şi datarea pe exemplarul care rămâne la dosar.
În cazul în care fermierul nu poate să se prezinte la APIA, la data şi ora programată, din
motive întemeiate, mai are la dispoziţie maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data confirmării
de primire a Solicitării de clarificare, pentru a da curs invitaţiei şi pentru a prezenta
documentele doveditoare solicitate.
Fermierilor care nu se prezintă la APIA la data fixată, dar transmit în termen, prin poştă,
copia autentificată/legalizată a documentelor doveditoare şi Declaraţia de menţinere a
suprafeţei iniţiale, semnată şi datată de acesta, li se vor lua în considerare aceste acte la
rezolvarea cazului de supradeclarare.
Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el se poate prezenta la
clarificări. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul pentru care a fost emisă
împuternicirea. Împuternicirea autentificată/legalizată la notariat trebuie depusă la APIA pentru
a fi inclusă la dosarul cererii de sprijin.
În cazul în care Solicitarea de clarificare se întoarce la centrul APIA, aceasta va fi
retransmisă (transmiterea Solicitării de clarificare se poate face de maxim două ori), iar
fermierul are la dispoziţie de asemenea alte 10 zile lucrătoare de la data confirmării de primire
a Solicitării de clarificare pentru clarificarea erorilor.
Listele cu blocurile fizice supradeclarate şi fermierii implicaţi se vor afişa la centrele
locale/judeţene APIA.

B. Documentele solicitate de APIA
În baza Ordinului MAPDR nr. 118/2009:
,,Art. 4-Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosinţă a terenului
agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de
proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de
asociere în participaţiune, contractul de închiriere sau altele asemenea."
,Art. 5. - (1) Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru păşunile comunale utilizate
pentru păscut sau producerea de fân necesar creşterii animalelor, documentele solicitate
sunt cele prevăzute la art. 4; la acestea se anexează următoarele documente:
a) copie a cardului exploataţiei conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea
porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor;
b) copie a documentelor care atestă efectuarea lucrărilor pe păşune şi/sau declaraţie pe
propria răspundere, după caz:
- păşunatul cu animalele, cosire a fânului;
- regenerări (însămânţări şi supraînsămânţări);
- administrare de fertilizanţi şi amendamente;
- lucrări de curăţare şi altele asemenea.
(2) Consiliile locale pot atribui spre folosinţă păşunile comunale prin contract de arendare,
contract de concesionare, contract de administrare, contract de închiriere crescătorilor de
animale persoane fizice sau juridice, precum şi formelor asociative ale crescătorilor de
animale, legal constituite, a căror activitate este înregistrată în Registrul naţional al
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exploataţiilor (RNE). Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe
pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
(3) În cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, aceasta
poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui
proprietar de exploataţie cu o copie după cardul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care
revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere.
(4) Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a
solicita aceste plăţi şi să îşi asume responsabilitatea atât asupra cerinţelor care
condiţionează plăţile, cât şi asupra distribuirii plăţilor către membrii săi.
(5) Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul SAPS
pentru suprafeţele pentru care şi-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei
asociative.
(6) În cazul păşunilor comunale, dovada utilizării suprafeţelor de păşune se face pe baza
contractelor de păşunat dintre fermieri şi consiliile locale, în calitate de administratori ai
păşunilor comunale, din care trebuie să reiasă suprafaţa utilizată pentru păşunat.
(7) Consiliile locale pot depune cereri de plată pentru păşunile permanente comunale pe care
le administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune,
închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat, iar pe aceste terenuri trebuie să
desfăşoare propria activitate agricolă, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la
art. 7 din OUG nr. 125/2006."

