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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE 

UNICĂ DE PLATĂ 2021 

 INFORMAŢII  PRIVIND SCHEMELE DE PLATĂ/MĂSURILE DE  SPRIJIN 
 
 

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către 
funcţionarul de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(A.P.I.A.) care primeşte formularul cererii unice de plată. Acesta, după verificarea cererii, 
completează şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică 
efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. 
Numărul, data şi ora închiderii vor fi preluate automat din aplicaţia IPA-Online. 
Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare-RUI 
(element component al Sistemului Integrat de Administrare şi Control - I.A.C.S.)  este 
atribuit o singură dată de către A.P.I.A., fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat 
de sistemul electronic de înregistrare, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de 
identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. 
Acesta se va menţine în toate cererile adresate A.P.I.A. sau celorlalte instituţii aflate în 
coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), 
după caz. 

 
I.  DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/ EXPLOATAŢIE 
Fermierii PERSOANE FIZICE ŞI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ 
PERSONALITATE JURIDICĂ 

Completează pe pag. 1 a cererii unice de plată, în primul tabel, următoarele câmpuri: 
numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal-CNP (03).  
Pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii 
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 
modificările şi completările ulterioare, administratorul numit/desemnat înscrie în câmpul 
(04)denumirea formei de asociere simplă şi datele sale personale în câmpurile aferente: 
nume (01), prenume (02) şi CNP (03).  
Cod ţară şi număr pașaport (05) – completat de către solicitantul care nu are cetăţenie 
română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine 
(ex. Germania – DE), urmat de numărul paşaportului.  
În cazul în care fermierul nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, 
acesta din urmă completează cererea unică de plată (câmpurile 01-05) cu datele de 
identificare ale titularului de cerere. 
Renta viageră (06a) - fermierii care beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta 
“DA”. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 
247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi pentru terenul 
arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei cereri de plată.  
Fond mutual (06b) - fermierii care sunt membri ai unui fond mutual (organizat conform cu 
prevederile OUG 64/2013, privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru 
gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor 
pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un 
incident de mediu sau alţi factori naturali, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 2/2014) bifează cu un X caseta “DA”. Fermierii care nu sunt membri ai unui fond mutual 
bifează cu un X caseta “NU”. Obligatorie existenţa bifei pe una din casete. 

Anexa nr. 2 
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Fermierii PERSOANE JURIDICE (inclusiv cooperative agricole şi grupuri de 
producători) şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală)/ÎF 
(întreprinderea familială): 
Completează pe pag.1, în al doilea tabel, următoarele câmpuri: denumire exploataţie 
(07) – de ex: S.C. Agroind S.A., cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile 
înregistrate la Registrul comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi, nume 
(09)/prenume (10) şi CNP (11) administrator/ reprezentant/ titular PFA/II.  
PFA/ ÎI/ ÎF prezintă sau transmite electronic la A.P.I.A. contul bancar activ pe teritoriul 
României, aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). 
Conform art. 7 alin.1 şi 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice 
autorizate  PFA, întreprinderile individuale – ÎI şi cele familiale - ÎF au obligaţia să 
solicite înregistrarea în Registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea 
activităţii. Aceste forme de organizare nu au personalitate juridică, deşi prezintă CUI. 
PFA sau întreprinzătorul persoană fizică titular al ÎI înscrie: în câmpul (07) Denumire 
exploataţie/PFA/ÎI/ÎF şi CUI (08), precum şi nume (09), prenume (10) şi CNP (11) 
administrator/reprezentant/ titular PFA/ÎI. Reprezentantul desemnat al ÎF, conform 
acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi 
CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele sale personale în câmpurile: nume 
(09), prenume (10), CNP (11). În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul 
persoană fizică titular al întreprinderii individuale (administratorul/reprezentantul desemnat/ 
titular PFA/ÎI) aplică prin intermediul unui împuternicit, acesta completează cererea unică 
de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi prezintă sau transmite 
electronic la APIA delegaţia de împuternicire semnată.  
La câmpul 12 se completează Cod ţară şi nr. act identitate pentru administratorul 
persoanelor juridice cu altă cetăţenie. 
Tip de organizare (13) – se completează codul corespunzator, conform tabelului nr. 2 din 
prezenta. PFA/ÎI/ÎF nu completează acest câmp. 
Câmpul 14 se completează de către toţi fermierii care deţin cod CAEN înscris în 
certificatul de înscriere la ONRC. 
Fermierii care deţin cod CAEN din care rezultă că desfãșoarã activitate agricolă, prevăzută 
în Anexa la Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările şi 
completările ulterioare, la Diviziunea 01, Grupele 011 – 016 sunt fermieri activi, în 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din OUG nr. 11/2021. În acest sens, fermierii 
care nu se regăsesc în prevederile art. 6 alin. (8) şi (9) din OUG nr. 11/2021 şi care au cel 
puţin un cod CAEN de activitate agricolă sunt fermieri activi şi nu trebuie să prezinte 
dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (8) lit. a) şi b) din 
ordonanţă. 
 
SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII / ADRESA DE DOMICILIU 

Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice adresa sediului 
social al societăţii: câmpurile (15) - (25). În câmpul 16.1 se completează oraşul sau 
comuna, iar în câmpul 16.2 se completează şi satul, dacă este cazul. 
SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ GOSPODĂRIEI (câmpurile 26-36)  
Sediul exploataţiei / gospodăriei este locul de deţinere a animalelor şi/sau a celorlalte 
mijloace de producţie (spaţii de depozitare, utilaje agricole, depozit de carburanţi, 
depozite de îngrăşăminte chimice, etc.). Se completează de către beneficiarii al căror 
sediu al exploataţiei / gospodăriei este diferit de sediul social al societăţii sau de adresa de 
domiciliu.  
În câmpul 27.1 se completează oraşul sau comuna, iar în câmpul 27.2 se completează şi 
satul, dacă este cazul. 
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COORDONATE BANCARE (câmpurile 37 – 39)  
se completează pe baza dovezii privind contul bancar activ pe teritoriul României 
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit): În 
câmpurile 40-43 se completează numele şi prenumele, CNP-ul, numărul şi data 
împuternicirii/procurii notariale ale persoanei împuternicite de către titular să depună 
cererea unică de plată în numele solicitantului de plată.  
 
DATE DESPRE EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE: 

A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL 

În câmpul (44) solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate 
(suprafaţa totală a parcelelor eligibile şi neeligibile). În câmpul (44.1) solicitantul înscrie 
totalul suprafaței nedeclarate, conform art. 9 alin.1 litera d) din OUG nr. 11/2021, care nu 
trebuie să depășească 1 ha. În câmpul (45) solicitantul trece numărul total de hectare 
(cu două zecimale) pentru care solicită sprijin. 
În ceea ce priveşte utilizarea apei pentru irigaţii, în câmpul (46) solicitantul bifează 
obligatoriu DA sau NU, după caz.  
În cazul în care beneficiarul utilizează apa pentru irigaţii, are obligaţia de a prezenta la 
APIA, la data depunerii cererii unice de plată, documentele doveditoare privind dreptul de 
utilizare a apei pentru irigaţii, eliberate de OUAI, unde fermierul este membru ANIF, 
Administraţia Naţională ”Apele Române”. 
Modificarea bifei privind utilizarea apei pentru irigaţii sau adăugarea acesteia (modificarea 
câmpului 46), se face folosind Formularul M1.2 - SCHIMBAREA DECLARAŢIEI PRIVIND 
APA PENTRU IRIGAŢII anul 2021, până la data limită de depunere a cererii unice de plată 
cu penalizări. 

B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC 

Câmpul (47) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le 
deţine în exploataţia/gospodăria sa, inclusiv animalele deţinute de membrii familiei 
solicitantului, în măsura în care aceştia contribuie la activitatea agricolă a 
solicitantului, precizând numărul şi speciile acestora. 
Aceste animale nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată la 
câmpul 47. 
Tabel coeficienţi conversie UVM 
 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de doi ani şi ecvidee de mai 
mult de şase luni 

1,0 UVM 

Bovine între şase luni şi doi ani 0,6 UVM 

Bovine de mai puţin de şase luni 0,4 UVM 

Ovine şi caprine 0,15 UVM 

Scroafe de reproducţie > 50kg 0,5 UVM 

Alte porcine 0,3 UVM 

Găini ouătoare 0,014 UVM 

Alte păsări de curte 0,03 UVM 

 
Asociaţiile crescătorilor de animale care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti 
comunale concesionate/închiriate şi depun cerere unică de plată în condiţiile prevăzute la 
art. 7 alin. 1 lit. c) din Ordinul MADR nr. 45/2021 (când efectuează activitatea agricolă pe 
suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 
0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe 
perioada pășunatului în tabere de vară) completează în câmpul (47) al cererii numărul 
de animale înregistrate în exploataţiile tip tabără de vară ale asociației înscrise în RNE, la 
data depunerii cererii unice de plată. 
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Formele asociative de proprietate (prevăzute la art. 8 din Ordinul MADR nr. 45/2021) 
cu cod propriu de exploataţie înregistrat în RNE completează în câmpul (47) al 
cererii numărul de animale înregistrate în aceste exploataţii.  
 
CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR  
FERMEI/GOSPODĂRIEI (câmpul 48).  
GOSPODĂRIA este formată din totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor 
persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, 
lucrează împreună terenul ori întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele 
agricole obţinute conform art. 2 alin.(7) lit.h) din ORDINUL comun nr. 
25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 pentru aprobarea  NORMELOR TEHNICE din 23 
ianuarie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024. 
Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu 
există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc 
împreună.  
Solicitantul are obligaţia să declare în câmpul (48) toate codurile de exploataţie 
atribuite în RNE pentru ferma sa sau pentru membrii gospodăriei din care aceştia 
fac parte, în măsura în care contribuie la activitatea agricolă a solicitantului, precum 
şi CNP-urile corespunzătoare acestor exploataţii. 
Atenţie!!! În cazul în care în aceeaşi gospodărie sunt mai mulţi solicitanţi de plăţi şi fiecare 
dintre aceştia deţin exploataţii zootehnice, codurile de exploataţie se declară în mod 
individual, de către fiecare dintre solicitanţi, în cererile unice de plată proprii. 
 
Asociaţiile crescătorilor de animale care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti 
comunale concesionate/închiriate şi depun cerere unică de plată în condiţiile prevăzute la 
art. 7 alin. 1 lit. c) din Ordinul MADR nr.45/2021, completează în câmpul (48) CUI-ul 
asociaţiei şi codul/codurile exploataţiilor tip tabară de vară înscrise în RNE valabil/valabile 
la data depunerii cererii unice de plată. 
 
Membrii asociaţiilor care au animale transferate temporar, pe perioada păşunatului, în 
exploataţiile de tip tabără de vară ale asociaţiei trebuie să completeze în cererea unică de 
plată codurile de exploatatie proprii în campul 48, pentru a se putea verifica perioada de 
retenţie pentru aceste animale. 
 
Formele asociative de proprietate (prevăzute la art. 8 din Ordinul MADR nr. 45/2021) cu 
cod propriu de exploataţie completează în câmpul (48) din cererea unică de plată CUI-ul 
şi codul propriu de exploataţie înregistrat în RNE. 
 
În cazul în care fermierul omite completarea câmpurilor (47) şi (48) cu animalele şi codurile 
exploataţiilor zootehnice deţinute sau le completează eronat, se pot face modificări ale 
câmpurilor 47 şi 48 (modificarea numărului de animale, inclusiv adăugarea de animale, 
modificarea codurilor de exploataţie zootehnică/CNP sau adăugarea de noi coduri de 
exploataţie/CNP) prin Formularul M1.1 - SCHIMBAREA DATELOR DESPRE SECTORUL 
ZOOTEHNIC 2021 până la data limită de depunere a cererii unice de plată cu penalizări. 
 
Partea II. A  - DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ:  
„Parcelă agricolă”  înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei 
declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se 
cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) 
nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) 
nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în 
cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unrei suprafeţe care face 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
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parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, 
utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă. 
Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent 
dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la 
plată şi pe care trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea, cu excepția 
celor prevăzute la art. 9, alin. 1, litera d) din OUG nr. 11/2021. 
„Hectar eligibil” este: a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o 
activitate agricolă sau 
b) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe 
suprafaţă și care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este 
împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în temeiul unei 
scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013. 
Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt 
conforme cu definiţia hectarului eligibil prevăzută la punctele a) și b) pe tot parcursul anului 
calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale. 
 
Completarea II. A - Declaraţia de suprafaţă 2021 
În campania 2021, fermierii au posibilitatea de a realiza actualizarea parcelelor agricole, a 
elementelor ZIE și a tuturor informațiilor din cerere, prin accesarea aplicației IPA-Online 
din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie), 
fară a se prezenta la centrele județene/locale APIA. Fermierii care nu pot accesa aplicația 
IPA-Online se vor adresa funcționarilor responsabili cu primirea cererilor unice de plată, 
pentru a fi consiliați asupra pregătirii cererii unice de plată sau în cazuri excepționale se 
pot prezenta la sediul APIA conform programării. 
 
Conform art. 9 alin. (1) lit. d) și  e) din OUG nr. 11/2021,  fermierii trebuie:  
- să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.  
Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată 
pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafața însumată a acestor parcele să nu 
depășească un hectar.  
De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe 
suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole, dacă suprafața totală nu 
depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele 
agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. 
Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum se menționează în titlul 
V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole 
pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație 
este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin conform art. 9 alin. (1) lit. d) 
din OUG nr. 11/2021. 
- să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 21 alin. (1) din OUG nr. 
11/2021. 
 
Completarea II. A.1 - Declaraţia de suprafaţă 2021 -  aferentă parcelelor agricole cod 
965 (“VII FINANŢATE PRIN PROGRAMUL RESTRUCTURARE/RECONVERSIE”)* 

* face parte integrantă din declarația de suprafața și se completează numai în cazul 
parcelelor agricole cod 965 “VII FINANŢATE PRIN PROGRAMUL RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE”  
 
Conform prevederilor subpct. 8.4.1 din cadrul normelor metodologice aprobate prin 
OMADR nr. 1508/2018, „beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie completează 
codul numeric al parcelei viticole pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 
965”. 
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Codul 965 se va înscrie pentru toate parcelele viticole care au făcut obiectul programelor 
de restructurare/reconversie, indiferent de tipul acestora: reconversia soiurilor inclusiv prin 
supraaltoire, reamplasarea parcelelor, replantare, modernizare. În aceste condiții, fermierii 
vor asocia codurile CNPV aferente parcelelor viticole pentru toate parcelele agricole 
declarate în IPA-Online cu cod 965. 
La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA-Online 2021, fermierii care 
anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza în 
mod obligatoriu rezultatele controalelor prin activarea straturilor de măsurători şi se 
vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată. De 
asemenea, fermierii trebuie să utilizeze informaţiile cadastrale urmare a înregistrării 
sistematice a imobilelor prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, în situaţia 
în care acestea sunt disponibile şi relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se 
suprapună peste parcelele declarate de alți fermieri și să nu depășească limita blocului 
fizic, în conformitate cu art. 2 lit. m din Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (indicativul judeţului), 
localitatea/comuna/oraşul, codul SIRUTA al localităţii, numărul blocului fizic în care este 
localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole  este un număr serial atribuit de 
către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează 
cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea 
parcelelor agricole. Parcelele primite prin transfer în anul precedent primesc număr 
de la n+1.  
Se generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se 
ataşează la dosarul cererii, fiind stocate în serverul APIA. 
Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei 
identificări corecte a parcelelor. 
Atenţie! Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile 
incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2021, 
fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor. 
Închiderea cererilor unice de plată în aplicație se poate realiza de către funcționarii APIA 
cu acordul fermierului, exprimat online în aplicația IPA-Online sau pe baza confirmării 
telefonice, prin poșta electronică sau alte mijloace asumate de fermier, sau în cazuri 
excepționale prin prezentarea la APIA, după ce au fost finalizate toate verificările și nu mai 
sunt erori blocante.   
Fermierul completează Declaraţia privind completarea și asumarea, precum și închiderea 
cererii unice de plată 2021 transmisă prin mijloace electronice (email, IPA-Online) prin 
care certifică faptul că a întocmit, completat și operat/actualizat datele și informațiile din 
cererea unică de plată 2021 și își asumă corectitudinea și veridicitatea acestora.Totodată, 
își exprimă acordul pentru închiderea cererii unice de plată 2021 de către funcționarul 
APIA, pe userul şi parola proprii, pentru tipărirea la centrul județean/local APIA a cererii 
sale, urmând ca ulterior să se prezinte la APIA pentru semnarea cererii, angajamentelor și 
declarațiilor, după caz, dar nu mai târziu de data de 01 octombrie 2021, 
  
Fermierii care nu pot accesa aplicația IPA-ONLINE se vor adresa funcționarilor 
responsabili cu primirea cererilor unice de plată, pentru a fi consiliați asupra pregătirii 
cererii unice de plată sau în cazuri excepționale se pot prezenta la sediul APIA conform 
programării. 
Fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea 
datelor înscrise în cererea unică de plată. 
Cererile unice de plată vor fi tipărite la centrele județene/locale APIA, inclusiv 
angajamentele și declarațiile la cerere. Acestea, împreună cu declarația privind acordul 
fermierului de închidere a cererii de către funcționarul centrului APIA, vor fi semnate 
ulterior de către solicitanți, dar nu mai târziu de date de 01 octombrie 2021. 
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Cod Categorie de folosinţă - se indică categoria de folosinţă a parcelei agricole conform 
tabelului nr. 3. Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă:  
TA - "terenuri arabile" înseamnă terenuri cultivate în scopul producției agricole sau 
suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul 
respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile; 
PP – "pajişti permanente" înseamnă păşuni permanente şi fâneţe permanente care 
reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee 
cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din 
exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum 
arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să 
rămână predominante potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanță; 
CP – "culturi permanente" înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de 
rotaţie, altele decât pajişti permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci 
ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere 
cu ciclu scurt  de producţie; 
„Pepiniere” înseamnă următoarele suprafeţe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer 
liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole şi vii-mamă pentru portaltoi, pepiniere 
de pomi fructiferi şi de fructe de pădure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere 
comerciale de arbori de pădure, cu excepţia arborilor pentru nevoile proprii ale 
exploataţiei, crescuţi în zona împădurită, pepiniere de arbori şi arbuşti pentru plantarea în 
grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fără a se limita la, 
plante pentru garduri vii, trandafiri şi alţi arbuşti ornamentali, conifere ornamentale, precum 
şi portaltoii acestora şi materialul săditor; 
„Specii forestiere cu ciclu scurt de producţie” înseamnă suprafeţe plantate cu specii de 
arbori încadrate la codul NC 06 02 9041 ce constau în culturi de plante perene, lemnoase, 
ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar 
mlădiţe noi. Se stabilesc ca fiind  specii forestiere cu ciclu scurt de producţie salcia (Salix 
spp.), plopul (Populus spp) cu subspeciile plopul alb (Populus alba) și plopul negru 
(Populus nigra), arborele-prinţesei (Paulownia), arbustul de petrol (Jatropha). Suprafețele 
cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie se recoltează integral cel puțin o 
dată la 6 ani. 
“Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie declarate zone de interes 
ecologic” sunt considerate doar cele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de 
producţie indigene, respectiv: salcie (Salix spp), plop alb (Populus alba), plop negru 
(Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Ciclul maxim de 
recoltă, cerinţele privind utilizarea îngrăşămintelor minerale şi a produselor de protecţia 
plantelor sunt prevăzute în anexa nr. 11 din Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează 
codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, CPn. A nu se confunda parcelele pentru 
care nu se solicită sprijin cu parcelele a căror suprafaţă este sub limita de 
eligibilitate. 
Pentru parcelele agricole care sunt în curs de împădurire prin submăsura 8.1 
”Împăduriri și creare de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 sau în 
temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 22 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, se completează codurile categoriei de folosință 
TAi, PPi, CPi și codurile de cultură, după caz.  
Pentru parcelele agricole care au fost împădurite, sunt considerate hectare eligibile, 
acele suprafețe care au dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe 
suprafaţă și pentru acestea se completează codurile categoriei de folosință PA și 
codul de cultură 1006. Pentru declararea suprafețelor împădurite care nu au dat 
dreptul la plăţi în 2008 se completează categoria de folosință PAn și codul de cultură 
1006. Pentru declararea suprafețelor împădurite se vor utiliza geometriile disponibile 
în aplicația electronică IPA-Online, modulul măsurii M8. 
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Pentru suprafețele concesionate/arendate de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) 
fermierul va bifa câmpul “ADS” din aplicația IPA-Online. 
Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în 
ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c....). Cultura şi codul corespunzător 
culturii – se indică conform Anexei (tabelul nr. 1).  
La delimitarea parcelelor agricole, fermierul trebuie să declare culturile în interiorul 
parcelelor agricole, în ordine alfabetică. Dacă parcela are mai multe culturi, conform 
localizării acesteia, prima cultura de la stânga va avea litera a, următoarea alaturată 
acesteia din partea dreapta va avea litera b și așa mai departe.  
În câmpul 16, declaraţia de suprafaţă va conţine informaţii privind întocmirea Anexei 17b. 
Dacă fermierul intenţionează să cultive culturi de toamnă (zone cu strat vegetal) care să 
contribuie la asigurarea proporţiei pentru zone de interes ecologic (ZIE) acestea se vor 
declara în coloanele 18, 19, utilizând codurile din lista amestecurilor de specii de culturi 
pentru strat vegetal care contribuie la ZIE cuprinsă în tabelul nr. 5. 
 
Conform art. 37 din Ordinul MADR nr. 45/2021: “(1) Suprafețele de teren arabil consacrate 
producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate si nu 
au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 5 ani sau mai mult 
se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanţă și nu sunt eligibile pentru 
ANT 1. 
(2) APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii cererii unice de plată asupra 
prevederilor alin. (1) precum și asupra posibilității schimbării categoriei de folosință a 
terenului sau a practicării rotației culturilor și verifică înființarea culturilor în arabil sau 
menținerea pajiștii permanente.” 
Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri sunt suprafeţele de pajişti 
în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele 
păşunează liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această 
suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.  
Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, 
fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun pot suporta sancţiunea. 
 
Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz: 
Codul 603 - Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS utilizate în comun, 
exploatate prin pășunat: se completează de către fermierii care utilizează în comun 
pajiştile permanente contractate de la UAT sau ADS, exploatate prin pășunat. 
Codul 604 - Pajişti permanente utilizate în comun, exploatate mixt: se completează de 
către fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente care nu sunt contractate de la 
UAT sau ADS, exploatate mixt (cosit urmat de pășunat în același an, pe aceeași parcelă). 
Codul 605 - Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS utilizate individual, exploatate 
prin pășunat: se completează de către fermierul care utilizează individual suprafaţa de 
pajişti permanente contractată de la UAT sau ADS, exploatată prin pășunat. 
Codul 606 - Pajişi permanente utilizate individual, exploatate mixt: se completează de 
către fermierul care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este 
contractată de la UAT sau ADS, exploatată mixt (cosit urmat de pășunat în același an, pe 
aceeași parcelă).  
Codul 607 - Fâneţe utilizate individual, exploatate prin cosit: se completează de către 
fermierul care utilizează individual suprafaţa de fânețe care nu este contractată de la UAT 
sau ADS, exploatată prin cosit. 
Codul 608 - Fâneţe aparținând UAT sau ADS utilizate individual, exploatate prin cosit: 
se completează de către fermierul care utilizează individual suprafaţa de pajişti 
permanente contractată de la UAT sau ADS, exploatată prin cosit, cu asigurare de min. 
0,3 UVM/ha. 
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Codul 609 - Pășuni utilizate individual, exploatate prin pășunat: se completează de 
către fermierul care utilizează individual suprafaţa de pășuni care nu este contractată de la 
UAT sau ADS, exploatată prin pășunat. 
Codul 610 - Pășuni utilizate în comun, exploatate prin pășunat: se completează de 
către fermierii care utilizează în comun suprafețe de pășuni care nu sunt contractate de la 
UAT sau ADS, exploatate prin pășunat. 
Codul 611 - Fâneţe utilizate în comun, exploatate prin cosit: se completază de către 
fermierii care utilizează în comun suprafeţe de fânețe care nu sunt contractate de la UAT 
sau ADS, exploatate prin cosit. 

Codul 660 - Livada traditională utilizată extensiv mixt (cosit urmat de pășunat în același 
an, pe aceeași parcelă). 
Codul 661 - Livada tradiţională utilizată extensiv ca fâneaţă. 
Codul 662 - Fâneţe naturale energetice. 
Codul 663 - Livada tradițională utilizată extensiv prin păşunat.  
Codul 671 - Reconversie suprafețe de pajiști permanente sensibile din punct de vedere al 
mediului (acest cod se folosește pentru acele parcele de pajiști permanente sensibile din 
punct de vedere al mediului care au fost convertite sau arate; fermierii au obligația să 
reconvertească suprafața până cel târziu la data depunerii cererii unice de plată pentru 
campania 2021 și să o readucă în situația inițială de pajiște permanentă, astfel încât să se 
ajungă din nou la statutul de suprafață sensibilă din punctul de vedere al mediului). 
Fermierul care a convertit sau a arat o pajişte permanentă sensibilă din punct de vedere al 
mediului, care face obiectul interdicţiei prevăzute la art. 20 lit. a) din OUG nr. 11/2021 are 
obligația de a face reconversia până cel târziu la data depunerii cererii unice de plată 
pentru campania 2021 conform prevederilor art. 90 din Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Suprafețele care fac obiectul reconversiei sunt considerate pajiști permanente începând 
din prima zi a reconversiei și vor fi declarate în cererea unică de plată din anul 2021. 
 
Declararea în cererea unică de plată a pajiştiilor permanente sensibile din punct de 
vedere al mediului, reconvertite:  
- în cazul în care reconvertirea se impune pentru întreaga parcelă, acesteia i se  păstrează 
numărul, modificându-i-se numai codul de cultură, respectiv 671 (Ex: dacă parcela iniţială 
a fost 1a_606, parcela reconvertită se declară 1a_671), 
- în cazul în care, reconvertirea se impune pentru o parte din parcelă, parcela iniţială îşi 
păstrează numărul şi se numerotează culturile în interiorul parcelei agricole în ordine 
alfabetică (Ex: dacă parcela iniţială a fost 1a_606 = 10 ha, parcela reconvertită se declară 
1a_606 = 5 ha, 1b_671 = 1 ha (suprafaţă reconvertită), 1c_606 = 4 ha). 
Suprafețele de pajiști permanente sensibile din punct de vedere al mediului reconvertite și 
declarate în campania 2020 cu cod 671 vor fi declarate începând cu campania 2021 cu 
codul de pajiște permanentă corespunzător, având în vedere prevederile art. 90 din 
Ordinul MADR nr. 45/2021, potrivit cărora suprafețele care fac obiectul reconversiei 
sunt considerate pajiști permanente începând din prima zi a reconversiei. 
 
Cod 671 este eligibil numai pentru angajamentele noi asumate în cadrul M.10 și 
M.11, cu mențiunea că în cazul P6.1 din M11 se poate deschide angajament nou pe 
sM.11.2 numai dacă nu a existat un angajament anterior pentru sM.11.1 pe acea 
suprafață. 
P2 din M10 se aplică pe pajişti permanente utilizate tradițional doar prin cosit 
(codurile de cultură 607, 608, 611, 661, 662) sau mixt (prin cosit urmat de pășunat în 
același an de campanie, pe aceeași parcelă) - coduri de cultură 604, 606, 612, 660.  

Codul 612 - Pajiști permanente aparținând UAT sau ADS utilizate individual, 
exploatate mixt: se completează de către fermierul care utilizează individual suprafaţa de 
pajişti permanente contractată de la UAT sau ADS, exploatată mixt (cosit urmat de 
pășunat în același an, pe aceeași parcelă), cu asigurare de min. 0,3 UVM/ha. 
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Pentru a fi eligibil pentru P2, se va realiza în primul rând cositul în termenele 
prevăzute în PNDR 2014-2020 la cerințele specifice P1, deoarece P2 se accesează 
doar împreună cu P1. 
 
Măsura 11 nu este eligibilă pe codurile de cultură cu utilizare în comun, respectiv 603, 604, 
610, 611. 
Fermierii care solicită P6.1 din cadrul M 11 vor utiliza în declarația de suprafaţă codurile de 
cultură: 605, 606, 607, 608, 609, 612, 662, 671 după caz (aşadar, nu poate fi accesat pe 
PP utilizate în comun). 
Fermierii care solicită P6.2 din cadrul M 11 vor utiliza în declarația de suprafaţă codurile de 
PP corespunzătoare pachetului din M 10 existent în combinația aplicată pe parcela 
respectivă: 605/606/607/608/609/612/660/661/662/663/671, după caz.  
Atentie! P6.2 din M 11 poate fi aplicat doar în combinație cu unul din pachetele din M 10 
aplicabile pe PP. 
Terenul necultivat (cod 970) nu este eligibil pentru M 11.  
In cazul pachetelor 9.1 și 10 din M 10, codul 970 se va aplica pe anumite subparcele doar 
dacă pe parcela respectivă există și subparcele cultivate cu culturi eligibile tipului de 
pachet respectiv. Dacă pe parcela respectivă este aplicat doar codul 970, aceasta nu este 
eligibilă pentru pachetele 9.1 și 10 din M 10. 
Pentru variantele de pachet 11.1.1 și 11.1.2 din M 10 se vor folosi codurile 
corespunzătoare culturilor trifoi, lucernă, sparceta, ghizdei şi/sau codul 452 în cazul 
mixturilor de graminee perene și leguminoase furajere perene conform tabelului nr. 1 din 
Anexa la prezentele Instrucțiuni. 
In cazul în care, solicitantul cultivă plante energetice nonalimentare (nonagricole), va 
declara aceste culturi utilizând codurile din tabelul 1 încadrate în categoriile de folosinţă 
aferente.  
Pachetul 4 poate fi aplicat pe codurile de cultură corespunzătoare pajiștilor temporare 
(450) din declarația de suprafață din anul curent cu condiția ca până la data de 30 
septembrie să fie înființată cultura de toamnă iar  în campania următoare să nu fie 
declarată tot o cultură perenă. 
 
Pentru parcelele de vii cu soiuri de struguri pentru vin, altele decât cele finanţate 
prin programul de restructurare/reconversie viticolă, fermierii completează  codul 
961. 
Pentru parcelele de vii cu soiuri de struguri pentru masă fermierii completeaza codul 962. 
 
Pentru parcelele de vii finanţate prin programul de restructurare/reconversie, 
fermierii completează codul 965. 
În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1508/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie 
a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023, fermierii trebuie să înscrie codul numeric al parcelei 
viticole (CNPV) pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 – “VII 
FINANŢATE PRIN PROGRAMUL RESTRUCTURARE/RECONVERSIE”.   
În acest sens, în cazul parcelelor agricole declarate cu cod cultură 965, IPA-Online va 
permite asocierea informațiilor corespunzătoare aferente codurilor CNPV alocate de Oficiul 
Național al Viei și Produselor Vitivinicole. 
În conformitate cu prevederile Art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 273/2018 respectiv cu 
prevederile articolului nr. 67 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, 
parcela viticolă este o parcelă agricolă cultivată cu viță-de-vie care fie este destinată 
producției comerciale de produse vitivinicole, fie beneficiază de exceptările acordate 
pentru utilizarea în scopuri experimentale sau pentru plantări de viță-mamă pentru altoi. 
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Astfel, fermierul va putea identifica prin filtrări codul CNPV corespunzător unei parcele 
agricole declarate. O parcelă agricolă cod 965 poate conține singură o parcelă viticolă 
identificată cu cod CNPV. 
După asocierea codurilor CNPV aferente parcelelor agricole declarate cu cod cultură 965, 
IPA-Online va genera anexa II.A.1 
Instrucțiunile detaliate de completare a codului CNPV aferent parcelelor agricole declarate 
cu cod cultură 965 se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentele instrucțiuni. 
 
Pentru accesarea schemelor de sprijin cuplat, solicitanţii vor completa codurile 
culturilor aferente acestor scheme conform tabelului nr. 7, coduri ce se regăsesc şi în 
tabelul nr. 1.  
În situaţia în care solicitantul care utilizează teren agricol din sere şi solarii şi aplică 
pentru alte scheme decât sprijinul cuplat, completează codul 971 - „teren sub sere şi 
solarii cultivat”. 
În cazul în care fermierii  declară ,,Alte culturi permanente”, respectiv codurile 950 – 
teren în pregatire pentru livezi, 951- teren in pregatire pentru vii, 952 – teren în 
pregatire pentru alte culturi permanente, trebuie ca terenul astfel declarat să nu fie 
cultivat. Dacă terenul respectiv este cultivat, se va declara codul culturii înfiinţate şi 
se va completa în IPA-Online cu atributul „provine din 950, 951, 952”, menţionându-
se codul aferent. 
Teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se 
înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren 
în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, 
care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață. 
Total suprafaţă agricolă utilizată reprezintă numărul total de hectare utilizate pe 
exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile).  
Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin reprezintă numărul total de hectare 
pentru care se solicită sprijin. 
 
La semnătura titularului de cerere, reprezentant/ administrator desemnat/ 
împuternicit, după caz, semnează persoana respectivă. În caz de împuternicire, 
împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează. 
Cererile unice de plată vor fi tipărite la centrele județene/locale APIA, inclusiv 
angajamentele și declarațiile la cerere. Acestea, împreună cu declarația privind acordul 
fermierului de închidere a cererii de către funcționarul APIA vor fi semnate ulterior de către 
solicitanți. Formularele de modificare la cerere completate sunt trimise de solicitanți în 
format electronic (scanat), prin toate mijloacele de comunicații existente, sau în situații 
excepționale vor fi prezentate fizic, după care vor urma fluxul de administrare IPA-
Online/IACS. 
 
Măsuri de dezvoltare rurală (coloanele 9,10,11): 
La completarea declaraţiei de suprafaţă în IPA-Online, în coloana 9, fermierul va selecta 
pentru fiecare parcelă codul corespunzător submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei 
sau combinaţiilor permise, prevăzute în tabelul nr. 9 din Anexa la prezentele Instrucțiuni.  
Coloana 10 va fi completată automat de către sistem pentru parcelele situate la altitudini 
mai mari de 600 m şi pentru care fermierul a solicitat P1.2.1, P1.2.2 din M 10. 
Coloana 11 din declaraţia de suprafaţă (pentru M 13) va fi completată automat de către 
sistem cu indicativul (ANC_ZM, ANC_SPEC, ANC_SEMN), dacă parcela se afla în 
zona eligibilă M 13 conform PNDR 2014-2020. 
 
Măsura 10:  
Pentru toate pachetele din M10 nu este permisă solicitarea plăţilor compensatorii pe 
fracţiuni de parcelă. Parcelele de agro-mediu nu se comasează; face excepţie declararea 
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pachetului 10 al M10 în combinație cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor sub-măsuri ale 
M11, caz în care primează respectarea condițiilor specifice ale pachetului 10 al M10.  
Dacă până la termenul limită de depunere a cererii de plată, fermierii solicită sprijinul 
aferent pachetului 4 pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, înscriu 
două parcele (ex: dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafaţa de 10 
ha, iar pentru P4 se solicită sprijin numai pentru 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă 
parcelă).  
În cazul pachetului 5, se vor utiliza în proporţii egale soiurile/hibrizii cu precocităţi diferite 
ale culturilor porumb, sorg, floarea soarelui, soia conform tabelului nr. 1 din Anexa la 
prezentele Instrucțiuni. Proporţiile egale se calculează ţinând cont de suprafaţa totală 
angajată pe fiecare cultură, indiferent dacă utilizarea celor două tipuri de hibrizi/soiuri se 
face pe parcele/subparcele distincte.  
Având în vedere că se accesează la nivel de parcelă, pentru toate subparcelele 
componente trebuie declarate culturi eligibile P5, respectându-se cerinţa specifică privind 
utilizarea în proporţii egale a soiurilor/hibrizilor cu precocităţi diferite. 
Dacă fermierul solicită sprijinul aferent P5 pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei 
agricole, obligatoriu în cererea unică de plată înscrie două parcele (una cu P5 şi una fără 
P5).  
Condiţia de eligibilitate ,,în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha” vizeazã 
suprafeţele de teren arabil eligibile, neeligibile, solicitate şi nesolicitate la platã (TA şi TAn) 
din exploataţie. 
Pachetul 7– Solicitanții P7 înscriu în declarația de suprafață 2021 culturi eligibile 
pachetului, înființate din toamna anului precedent. 
Cultura/culturile de toamnă (grâu, orz, secară, triticale sau rapiţă) se înfiinţează în fiecare 
an din cei cinci pe toate parcelele angajate (ex: pe o parcelă de 1 ha poate fi declarată în 
întregime cu o cultură eligibilă  (1a - grâu - 1 ha) sau cu mai multe subparcele cu culturi 
eligibile, astfel: 1a-grâu, 1b-orz şi 1c-triticale. 
Doar fermierii care intenţionează să încorporeze cultura eligibilă de cereale de 
toamnă/rapiţă declarată în cerere şi să înfiinţeze o cultură de primăvară (alta decât 
porumb), trebuie să notifice APIA cu privire la acest aspect cu maxim 10 zile lucrătoare 
înainte de încorporare. Încorporarea culturii de toamnă şi însămânţarea unei culturi de 
primăvară poate fi realizată doar după efectuarea unei vizite rapide pe teren de către APIA 
pentru confirmarea respectării cerinței specifice.  
Cultura de porumb se înfiinţează pe parcela întreagă (nu pe sub-parcelă) în cel puţin doi 
ani din cei cinci ani de angajament.  
Ex: a. în cazul în care un fermier aplică P7 pe trei parcele (1a, 2a, 3a), pe fiecare dintre 
cele trei parcele în cel puţin doi ani din cinci de angajament trebuie să cultive porumb. 
b. în cazul în care un fermier aplică P7 pe o parcelă cu subparcelă (1a,1b, 1c), pentru a se 
considera respectată cerinţa specifică, cultura de porumb trebuie înfiinţată pe toate cele 
trei subparcele în fiecare din cei doi ani de angajament. 
Suprafaţa de minim 5% şi maxim 10% cu porumb trebuie lăsată nerecoltată (cultura va fi 
lăsată în picioare sau culcată) pe parcela respectivă până după data de 15 martie. Pe 
suprafața de minim 5% şi maxim 10% fermierul poate înființa orice cultură în teren arabil 
sau suprafața poate rămâne necultivată, iar pe diferența de suprafață trebuie înființată 
cultură eligibilă P7. 
Ex: În campania 2019, fermierul cultivă porumb pe parcela 1 de 10 ha. În 2020, trebuia să 
declare pe parcela 1 două sub-parcele, având coduri de cultură diferite (1a-0,9 ha-teren 
necultivat și 1b-9,1 ha-orz). În 2021, parcela 1 poate fi reîntregită sau nu, dar se vor 
declara culturi eligibile P7 pe toată suprafața parcelei (ex. 1-10 ha-grâu sau 1a-grâu-5 ha 
și 1b-rapiță-5 ha sau 1a-0,9 ha-grâu și 1b-9,1 ha-orz).  
 
Pachetul 8- Fermierii pot solicita plata aferentă acestui pachet fără solicitarea plăţii SAPS. 
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Pachetul 9 
Sub-pachetul 9.1: suprafeţele necultivate, respectiv cele nerecoltate trebuie să fie de 
minim 10% din suprafaţa fiecărei parcele cu P9.1. Procentele pot varia în cadrul anilor de 
angajament, respectându-se limita minimă de 10% şi limita maximă de 15%. 
Sub-pachetul 9.2: suprafeţele necosite trebuie să fie de minim 10% din suprafaţa fiecărei 
parcele cu angajament P9.2. Procentele pot varia în cadrul anilor de angajament, 
respectându-se limita minimă de 10% şi limita maximă de 15%. 
Pachetul 10  
În primul an de angajament, la depunerea cererii 2021, nu este obligatorie declararea 
suprafeţelor necultivate; această cerinţă trebuie respectată şi va fi verificată pe teren după 
1 octombrie 2021. Suprafaţa totală necultivată trebuie să fie de minim 30% și maxim 40% 
din suprafaţa fiecărei parcele cu P10. Cele trei suprafeţe necultivate sunt fiecare de 
minimum 10% și maximum 15% din suprafața fiecărei parcele cu P10. Procentele pot 
varia în cadrul celor 5 ani de angajament, respectându-se limita minimă și maximă. 
Pachetul 11  
Varianta 11.1.1- Înfiinţarea pajiştilor se va realiza folosindu-se culturi perene pe toată 
suprafaţa angajată a pachetului, astfel: 
- leguminoase furajere - ghizdei, lucernă, sparceta, trifoi,  
- mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene. Gramineele perene sunt: 

pirul cristat, obsiga nearistată, golomăţul, păiuşul înalt, păiuşul de livadă, raigrasul 
peren, timoftica, firuţa, ierbăluţa.  

Varianta 11.1.2 - Înfiinţarea unui asolament de tipul: minim 20% cereale păioase + minim 
40% culturi perene + minim 10% rapiţă de toamnă. Diferenţa de până la 100% se asigură 
fie prin majorarea ponderii celor trei componente enumerate, fie cu alte culturi  în TA. 
Procentele pot varia în cadrul anilor de angajament, respectându-se limitele minime şi se 
raportează la suprafaţa totală cu P11.1.2. 
 
Măsura 11: 
Pachetele măsurii 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepţie, declararea 
pachetului 10 al M10 în combinație cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor sub-măsuri ale 
Măsurii 11. 
Fiecare parcelă din cadrul pachetelor din M 11 trebuie să fie înscrisă în declaraţia de 
suprafaţă ca parcelă distinctă pe toată perioada angajamentului. Această condiţie este 
valabilă pentru ambele submăsuri. Nu se pot aplica pe aceeaşi parcelă pachete diferite din 
cadrul submăsurii 11.1 şi submăsurii 11.2. 
Ex. nu se poate aplica pe subparcela 1a pachetul 1 (Culturi agricole pe terenuri arabile, 
inclusiv plante de nutreţ)-M11.1 şi pe subparcela 1b pachetul 5 (Plante medicinale şi 
aromatice)-M11.1. 
Parcelele aflate sub angajament în cadrul M11 nu se comasează. 
În vederea respectãrii condiţiei privind anii de conversie (sM11.1) şi a faptului cã 
angajamentul se urmãreşte la nivel de parcelã, nu este permisã declararea pe aceeaşi 
parcelã a mai multor culturi cu limitele perioadelor de conversie diferite (anuale şi perene). 
Ex: parcela 1 cu angajament de P5-plante medicinale şi aromatice nu poate fi declarată în 
cerere: 1a muşeţel – cod 213 (anual) și 1b salvie-cod 2013 (peren), deşi ambele culturi  
sunt în TA şi sunt eligibile pentru P5 din submăsura 11.1.  
Pe perioada angajamentului este permisă pe aceeaşi parcelă rotaţia culturilor de la un an 
la altul între pachetele 1, 2 şi 5, în cadrul fiecărei submăsuri. 
În situația în care pe parcursul implementării angajamentului M11, beneficiarul schimbă 
categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective se vor aplica următoarele 
reguli: 
- angajamentul este considerat respectat dacă beneficiarul face dovada continuării 
practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea documentului 
justificativ) și a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeței în sistem ecologic 
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de agricultură (înregistrare în sistem ecologic, contract cu un organism de control, etc.) pe 
perioada rămasă de angajament, 
- beneficiarul nu va putea obține pentru anul în curs plata compensatorie pentru 
parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, pentru pachetul pentru care are 
angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosință a fost făcută între 
momentul depunerii cererii unice de plată (cu excepția cazurilor în care aceasta a fost  a 
modificată conform prevederilor legale)și emiterea documentul justificativ, respectiv 
certificatul de conformitate/master certificatul care confirmă statutul suprafeţei înregistrată în 
sistemul ecologic,  
- beneficiarul va putea obţine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat 
categoria de folosinţă pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosinţă numai dacă 
solicită, în perioada de depunere a cererilor unice de plată (inclusiv perioada de depunere a 
modificărilor la cerere), adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura 
ecologică, pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului inițial și 
depune/transmite la APIA Certificatul de conformitate care confirmă statutul 
(conversie/ecologic) suprafeţei înregistrată în sistemul ecologic;fermierul va putea deschide 
angajament nou în cadrul sM11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință 
astfel: 

 după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul 
inițial era semnat pentru sM11.1, 
 după finalizarea perioadei asumate prin angajament la data semnării acestuia în cazul 
în care angajamentul inițial era semnat pentru sM11.2. 

 
 Atenție!  
În situația în care schimbarea categoriei de folosință se realizează pe o parte din parcelă 
(cu angajament în desfășurare), pentru parcelele rezultate se vor aplica următoarele reguli: 

 beneficiarul va putea obține plata dacă în perioada de depunere a cererilor unice de 
plată sunt declarate două sau mai multe parcele  cu categorii de folosință diferite și 
dacă pe acestea solicită pachetul corespondent categoriei de folosință; 

 nu se aplică sancțiuni pentru parcelele rezultate dacă beneficiarul depune/transmite la 
APIA Certificatul de conformitate care confirmă statutul (conversie/ecologic) 
suprafeţelor înregistrate în sistemul ecologic; pentru pachetul(ele) corespondent(e) 
noii categorii de folosință, nu se deschide/deschid un nou(i) angajament(e). 
Acesta(ea) se adaptează și se urmărește/urmăresc până la finalizarea angajamentului 
deschis inițial. 

 
În situația în care perioada de conversie se încheie după termenul limită de depunere a 
cererii unice de plată, dar pâna la termenul legal de depunere la APIA a documentului 
justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat (care confirmă statutul de 
suprafață ecologică) pentru a nu repeta anul de conversie/prelungi perioada de conversie, la 
momentul depunerii cererii unice de plată, în declaraţia de suprafaţă, fermierul nu va mai 
solicita submăsura 11.1.  
 
Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să mențină 
certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 
pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. 
Fermierul poate solicita și deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din 
campania curentă, acest an reprezintă primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar 
nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2.  
  
În situația în care documentul justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat nu 
confirmă statutul de suprafață ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat 
pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancționat pentru nerespectarea angajamentului 
pentru submăsura 11.1.  
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În situația în care în campania curentă fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și 
ulterior depune la APIA, în termenul legal documentul justificativ de tip certificat de 
conformitate/master certificat care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul 
aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul 
respectiv de cerere. Anul finalizării conversiei reprezintă ultimul an de angajament pe 
submăsura 11.1, iar nivelul plații în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. 
Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul 
angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul 
semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament 
nou în cadrul submăsurii 11.2. 
Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la 
termenul de depunere a documentului justificativ de tip certificat de conformitate/master 
certificat. În această situaţie, beneficiarul semnează și datează pagina corespunzătoare 
angajamentului (sM11.1/ sM11.2) din cererea unică de plată, cu menţiunea “Angajament 
adaptat. 
  
Atât în cazul rotației P1/P2/P5, cât și în cazul schimbării categoriei de folosință, atribuirea 
statutului terenului se realizează după următoarea regulă: 

Campania 2019 Campania 2020 Campania 2021 

Cultură anuală Cultură anuală Cultură anuală-statut ecologic 

Cultură anuală Cultură anuală Cultură perenă/permanentă-statut 
conversie anul III 

Cultură anuală Cultură perenă  Cultură anuală- statut ecologic 

Cultură anuală Cultură perenă  Cultură perenă/permanentă-statut 
conversie anul III 

Cultură perenă  Cultură perenă  Cultură perenă/permanentă- statut 
conversie anul III 

Cultură perenă  Cultură anuală Cultură anuală-statut ecologic 

Cultură perenă  Cultură anuală Cultură perenă/permanentă-statut 
conversie anul III 

Cultură perenă Cultură perenă  Cultură anuală-statut ecologic 

 
Nu se poate solicita sprijinul aferent M 11 fără solicitarea SAPS pe parcelele respective. 
 
Partea II.B - DECLARAŢIA ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) 2021: 
Conform art. 17 alin. (5) din Regulamentul UE nr. 809/2014: “Beneficiarul identifică şi 
declară fără echivoc suprafaţa fiecărei parcele agricole şi, dacă este cazul, tipul, 
dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic. În ceea ce priveşte plata pentru 
ecologizare, beneficiarul specifică, de asemenea, utilizarea parcelelor agricole declarate”. 
Pentru identificarea, delimitarea şi digitizarea zonelor de interes ecologic (ZIE), solicitanţii 
vor folosi II B Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) - 2021. 
Conform prevederilor art. 43.1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările 
ulterioare: Fermierii care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică pe 
suprafaţă (SAPS) aplică pe toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice 
pentru climă şi mediu sau practici echivalente. Practicile agricole benefice pentru climă şi 
mediu se referă la diversificarea culturilor, menţinerea suprafeţelor de pajişti permanente, 
zone de interes ecologic.  
Fermierii în ale căror exploataţii, terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, o 
suprafață care corespunde unui procent minim de 5% din terenul arabil al exploatației pe 
care fermierul l-a declarat, este zonă de interes ecologic, conform prevederilor art. 21 alin. 
(1) din OUG nr. 11/2021. 
Zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul arabil al exploataţiei, cu excepţia zonelor 
cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, terenurilor împădurite prin măsura 221 



16 

 

"Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 
"Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul 
unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 și a zonelor cu Miscanthus.  
Zonele de interes ecologic cum sunt: elementele de peisaj - garduri vii/fâşii 
împădurite/arbori în aliniament, arbori izolaţi, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, 
rigole; și zonele tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini 
de câmp pot fi adiacente terenului arabil al exploataţiei declarat de fermier. Elementele de 
peisaj şi zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente terenului arabil în 
cazul în care o astfel de zonă-tampon sau margine de câmp sau un astfel de element de 
peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacentă 
terenului arabil al unei exploataţii.   
Această declaraţie se completează de către solicitanţii care utilizează mai mult de 15 ha 
de teren arabil, cu informaţiile corespunzătoare, folosindu-se codurile ZIE conform 
Tabelului nr. 4. Delimitarea şi digitizarea zonelor de interes ecologic se face în aplicaţia 
IPA–Online. După declararea acestor zone (terase, elemente de peisaj, zone tampon) şi 
aplicarea factorilor de conversie şi ponderare, se calculează total suprafaţă ZIE (1). 
Suprafaţa ZIE poate fi asigurată şi prin declararea în Declaraţia de suprafaţă a culturilor 
succesive - zone cu strat vegetal (culturi de toamnă), culturi fixatoare de azot (din tabelul 
nr. 6), specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, zone cu Miscanthus și terenuri agricole 
împădurite care pot determina suprafaţa ZIE (2). Totalul acestora reprezentând TOTAL 
SUPRAFAŢĂ ZIE se va raporta la total suprafaţă teren arabil din Declaraţia de suprafaţă 
pentru calculul % ZIE din total arabil. În suprafața totală ZIE nu se iau în calcul 
parcelele care au pachete de agromediu/ agricultură ecologică. În total suprafaţă 
teren arabil din Declaraţia de suprafaţă nu se iau în calcul parcelele cu agricultură 
ecologică; acestea reprezintă o unitate separată a exploatației și primesc implicit 
plata pentru înverzire, în conformitate cu art. 43, alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013. 
În aplicaţia IPA-Online, formularul II.B-Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) – 2021 
este afişat la declararea unei suprafeţe de teren arabil mai mari de 15 ha. Pentru suprafeţe 
de teren arabil mai mici sau egale cu 15 ha este afişat mesajul “Este recomandat a se 
declara zonele de interes ecologic (ZIE)”.  
Fermierii care exploatează suprafeţe de teren arabil mai mici sau egale cu 15 ha este 
necesar să declare ZIE (terase, zone tampon şi elemente de peisaj) amplasate pe terenul 
exploataţiei. 
Secţiunea II. B. Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) 2021 cuprinde şi excepţiile de la 
zone de interes ecologic, respectiv modalitatea de calcul a proporţiilor de culturi care 
contribuie la înverzire din total arabil/agricol, astfel încăt să se asigure eligibilitatea pentru 
practicile agricole benefice pentru climă şi mediu. 
În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea culturilor fixatoare de azot, 
aceasta se va delimita de suprafața cu culturi fixatoare de azot care nu participă la calculul 
ZIE și se vor folosi codurile de cultură specifice fiecărei scheme de plată, după cum 
urmează: 
- pentru culturile  fixatoare de azot care nu sunt declarate ZIE se vor completa codurile 
din Tabelul nr. 1, după caz. 
- pentru culturile  fixatoare de azot care sunt declarate ZIE este interzisă utilizarea 
produselor de protecţie a plantelor și se vor completa codurile din Tabelul nr. 6, după caz. 
 
În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea zonelor cu  strat vegetal se vor 
folosi codurile amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal din Tabel nr. 5. Pe 
zonele cu strat vegetal este interzisă utilizarea produselor de protecţie a plantelor.  
 
În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea culturilor de Miscanthus, 
aceasta se va delimita de suprafața cu culturi de Miscanthus care nu participă la calculul 
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ZIE și se vor folosi codurile de cultură specifice fiecărei scheme de plată, după cum 
urmează: 
- pentru culturile  de Miscanthus care nu sunt declarate ZIE se va completa codul 
9532 
- pentru culturile de Miscanthus care sunt declarate ZIE sunt interzise utilizarea 
produselor pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care în care se înființează 
cultura, precum şi utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nici o excepție și se vor 
completa codurile: 
95320 pentru culturile de Miscanthus declarate ZIE aflate în primul an în care se 
înființează cultura, 
95321 pentru culturile de Miscanthus declarate ZIE care nu se mai află în primul an în care 
s-a înființat cultura. 
 
În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea de specii forestiere cu ciclu 
scurt de producţie, acestea se vor delimita de suprafața cu specii forestiere cu ciclu 
scurt de producţie care nu participă la calculul ZIE și se vor folosi codurile de cultură 
specifice fiecărei scheme de plată, după cum urmează: 
- pentru specii forestiere cu ciclu scurt de producţie care nu sunt declarate ZIE se 
vor completa codurile: 
              - SALCIE  ENERGETICĂ (Salix spp)                                     9531 
              - PLOP HIBRID  ENERGETIC (Populus spp)                9533 
              - ARBORELE-PRINŢESEI  ENERGETIC (Paulownia)          9536 
              - ARBUST DE PETROL ENERGETIC (Jatropha)                  9537 
- pentru specii forestiere cu ciclu scurt de producţie care sunt declarate ZIE este 
interzisă utilizarea produselor pentru protecția plantelor şi a îngrășămintelor minerale și se 
vor completa codurile: 
                - SALCIE (Salix spp)       ................                                 95311 
                - PLOP ALB, PLOP NEGRU (Populus alba, Populus nigra)         95331 
 
În declaraţia menţionată, identificatorul ZIE nu se completează pentru culturi 
succesive pentru strat vegetal, pentru culturi fixatoare de azot, specii forestiere cu 
ciclu scurt de producție, Miscanthus şi terenuri agricole împădurite. 
În aplicaţia IPA-Online, se va afişa după caz un mesaj de forma "Vă încadraţi la 
excepţie ZIE" sau ”Nu vă încadraţi la excepţie ZIE”. 
 
În baza art. 91 alin. 9 - 13 din Ordinul MADR nr. 45/2021: Zonele cu strat vegetal sunt 
suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 12, 
care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o 
perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi. Înființarea stratului vegetal ca zonă 
de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere. 
Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două specii 
din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât 
ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada 
de însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie - 1 octombrie. Zonele acoperite cu strat 
vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea 
recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 
«Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal 
participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai 
mici de 0,3 ha. Parcelele pentru care fermierii nu au notificat răsărirea stratului vegetal nu 
sunt luate în considerare ca zone de interes ecologic. 
Desfiinţarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică. 
Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform 
art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea 
parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea 

act:874497%2086395289


18 

 

amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru 
strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul 
zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat 
vegetal să fie cuprins în Tabelul nr. 5 din prezentele instrucțiuni.  
Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor menționate anterior până la 
data de 15 octombrie 2021. 
Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică 
de plată sau intenţia de a efectua un control pe teren sau dacă în cadrul controlului pe 
teren se constată neconformităţi, modificările solicitate de fermier, mai sus menționate, nu 
sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.   
Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi 
fixatoare de azot sau cu strat vegetal, se interzice utilizarea produselor pentru protecția 
plantelor, după cum urmează:   
a) pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes 
ecologic, în perioada care începe la semănat și se termină după recoltare. Fac excepție 
zonele cultivate cu   culturi perene,  
(i) însămânțate în anul sau anii care preced anul în care parcela este considerată zonă de 
interes ecologic, pentru care perioada de interdicție începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 
decembrie sau după desființarea culturii, dacă această activitate are loc în anul 
calendaristic al cererii de ajutor; 
(ii) însămânțate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru 
care perioada de interdicție începe la semănat și se încheie la 31 decembrie.   
b) pe zonele cu strat vegetal declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în 
perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim de 8 săptămâni în 
care plantele asigură acoperirea solului. 
Pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, cultivate cu 
Miscanthus, se interzice: 
a) utilizarea produselor pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care în care 
se înființează cultura;  
b) utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nicio excepție. 
Pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, cultivate cu specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție considerate ZIE, utilizarea îngrășămintelor minerale 
și/sau a produselor de protecție a plantelor este interzisă. 
 
II.C. Calcul pondere diversificarea culturilor – 2021:  
cuprinde şi excepţiile de la diversificarea culturilor, respectiv modalitatea de calcul a 
proporţiilor de culturi care contribuie la înverzire din total arabil/agricol astfel încăt să se 
asigure eligibilitatea pentru plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.  
Completarea automată a secţiunii II.C- Calcul pondere culturi pentru diversificarea 
culturilor 2021:  
Solicitanţii vor declara culturile completând partea II.A Declaraţia de suprafaţă 2021, iar 
calculul privind respectarea diversificării culturilor se va face în centralizatorul II.C.-Calcul 
pondere diversificarea culturilor 2021. Pentru asigurarea pe toate hectarele eligibile pentru 
plată a practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu pentru suprafaţa arabilă 
începând cu 10 ha, solicitantul trebuie să facă diversificarea culturilor. 
Se consideră cultura principală cultura preponderentă ca mărime suprafaţă care cuprinde 
una sau mai multe culturi aparţinând aceluiaşi gen botanic, iar cultură secundară cultura 
următoare ca mărime suprafaţă care cuprinde una sau mai multe culturi aparţinând 
aceluiaşi gen botanic. 
Culturile de iarnă şi cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparţin 
aceluiaşi gen. Triticum  spelta (alac),  se consideră cultură distinctă de celelalte culturi care 
aparțin aceluiași gen. 
În aplicaţia IPA-Online, formularul II.C. Calcul pondere diversificarea culturilor – 2021 este 
afişat la declararea unei suprafeţe de teren arabil începând cu 10 ha. Pentru suprafeţe de 

act:626383%20191974226


19 

 

teren arabil mai mici de 10 ha este afişat mesajul “Nu este necesară diversificarea 
culturilor”. 
 
Diversificarea culturilor în teren arabil presupune:  
- pentru suprafaţa de teren arabil cuprinsă între 10-30 ha trebuie realizate 2 culturi din care 
cultura principală (preponderentă) < =75% din terenul arabil; 
- pentru suprafaţa de teren arabil de peste 30 ha trebuie realizate 3 culturi din care cultura 
principală (preponderentă) <= 75% din terenul arabil şi principalele două culturi <= 95% 
din terenul arabil. 
Excepţie diversificarea culturilor:  
> 75% din suprafata arabillă a exploatatiei este iarbă / furaje erbacee / leguminoase / 
pârloagă / combinaţii între aceste utilizări; 
> 75% din suprafaţa agricolă a exploatatiei este pajişte permanentă/iarbă/furaje 
erbacee/orez/combinaţiiîntre aceste utilizări; 
> 50% este teren arabil nou declarat, care nu s-a regăsit în cererea de plată din anul 
anterior şi tot terenul arabil este cu altă cultură faţă de anul anterior. 
 
Completarea II.D - Calcul pentru fermele care beneficiază implicit de schema de 
Plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu 
Se completează în aplicaţia IPA-Online Formularul II.D- Calcul pentru fermele care 
beneficiază implicit de schema de Plată pentru practice agricole benefice pentru climă şi 
mediu conform  art. 43 alin. (10) şi (11) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, astfel: 
Pentru fermele la care suprafaţa este ocupată în totalitate de culturi permanente (100% în 
coloana 1) în aplicaţia IPA-Online nu se afişează tabelul II.C. Calcul pondere culturi pentru 
diversificarea culturilor. Acestea se califică implicit pentru schema de Plată pentru practici 
agricole benefice pentru climă şi mediu.  
Pentru fermele la care suprafaţa este acoperită în totalitate cu agricultură ecologică - 
pachetele de agromediu (100% în coloana 2), în aplicaţia IPA-Online nu se afişează 
tabelul II.C. Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor. Acestea se califică 
implicit pentru schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu. 
Pentru fermele la care suprafaţa nu este acoperită în totalitate cu agricultură ecologică-
pachete de agromediu (< 100% în coloana 2), dacă suprafaţă de teren arabil neecologic 
este egală sau mai mare de 10 ha, se afişează tabelul II.C. Calcul pondere culturi pentru 
diversificarea culturilor, după caz. 
Dacă cel puţin o parcelă se află în zone cu SCI/SPA, se bifează automat în coloana 
Suprafaţa Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare 
păsări sălbatice 2009/147/CE cu „da”. În aceastã situație, fermierul trebuie să aplice 
practicile agricole benefice pentru climă și mediu compatibile cu obiectivele acestor 
directive. 
 
Partea a III-a DECLARAŢIE PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC PENTRU CARE SE 
SOLICITĂ PLĂŢI (SPRIJIN CUPLAT ȘI/SAU AJUTOR NAȚIONAL TRANZITORIU 
ȘI/SAU PACHETUL 8 din Măsura 10 PNDR) - 2021: 

 la punctul 49 se completează datele referitoare la adresa fiecărei exploataţii 
zootehnice (cu cod ANSVSA) pentru care se solicită plată SCZ, ANTZ, P8 din M10, 
numărul de animale plătite în anii anteriori pentru schema ANTZ-8 şi se bifează tipul/ 
tipurile schemei/schemelor de plată solicitate. 

 punctul 50 din cerere se completează pentru SCZ și sau ANT9 pentru cazurile în 
care, în perioada de reţinere animalele vor fi menţinute şi în alt / alte coduri de exploataţii 
zootehnice cu cod ANSVSA decât cel / cele înscrise la pct. 49 de mai sus. 

Coloana „schema solicitată” este obligatorie de completat, la acest punct, având în 
vedere faptul că într-o cerere pot exista mai multe scheme de plată care au ca şi condiţie 
respectarea unei perioade de reţinere. Astfel pentru schema de plată ANTZ 9 ovine, 
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caprine poate să existe o exploataţie unde se menţin animalele diferită de exploataţia unde 
se menţin animalele solicitate pentru schema de plată SCZ-specia bovine.  

În cazul în care animalele sunt  transferate temporar pentru păşunat  în exploatațiile 
titularului cerererii/ asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători, se vor completa şi 
coloanele ”Exploataţia cu cod ANSVSA Asociaţie/ Grup producători/ Cooperativă/ 
solicitant” și ”CUI/CIF Asociaţie/Grup producători/ Cooperativă/ CNP/CUI solicitant”. 

Informaţiile de la punctul 50 pot fi modificate / adăugate şi ulterior depunerii cererii, 
până la finalul perioadei de reţinere prin intermediul formularului M5. 

 La punctul 51 se completează cantitatea de lapte pentru care se solicită ajutor 
naţional tranzitoriu - specia bovine, în sectorul lapte. Cantitatea de lapte se înscrie în 
tone pentru categoriile „livrat” şi “vândut direct” în anul de cotă de referinţă (2012-
2013/2013-2014/2014-2015) pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care  a fost  
alocată cotă în Sistemul de administrare a cotelor de lapte in perioada de aplicare  a 
Cotelor de lapte. 

Pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte pânã la 
data de 1 aprilie 2015, care au obţinut un drept la primă ANTZ_7 în anul de cerere 
2016/2017/2018/2019/2020, se completează cantitatea de lapte comercializată în 
perioadele de referinţă 01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016-28.02.2017/ 01.03.2017-
28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020 pentru exploataţia pentru 
care s-a obţinut dreptul la primă. 

Pentru fermierii care au comercializat lapte în perioada de referinţă 01.03.2020-
28.02.2021 pentru o exploataţie pentru care nu s-a obţinut un drept la prima ANTZ_ 7, se 
completează cantitatea de lapte comercializată în perioada de referinţă 01.03.2020 - 
28.02.2021, pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care nu a avut alocare de 
cotă în sistemul de administrare a cotelor de lapte pânã la data de 1 aprilie 2015. 
Cantitatea minimă de lapte pentru care se poate solicita sprijin este de 3 tone per 
exploatație cu cod ANSVSA. 

 La punctul 52 din cerere: 
Secţiunea bovine se completează pentru fiecare exploataţie în parte şi cuprinde 

lista cu animalele pentru care se solicită plata SCZ și ANTZ, detaliată pe coduri de de 
identificare (crotalii). Pentru fiecare animal în parte se completează informaţiile referitoare 
la specie, sex, rasă, dată naştere, vârstă la data de referinţă (ANTZ-8), data ieşirii din 
exploataţie ( dacă animalul nu se mai regasește în exploatație la data depunerii cererii), 
zona montană (de tipul DA/NU - obligatoriu doar pentru SCZ-VL) şi tipul/tipurile de plată 
solicitat/solicitate. 

La momentul depunerii cererii, se poate pune la dispoziţia fermierului , inclusiv prin 
mijloace electronice de comunicații , lista cu animalele potenţial eligibile în exploataţia/ 
exploataţiile completate la pct. 49, în conformitate cu informaţiile preluate din bazele de 
date ale cererilor anilor anteriori şi cu cele preluate din  Baza Naţională de Date (Registrul 
Naţional al Exploataţiilor), astfel încât lista de la punctul 52 va conţine animalele potenţial 
eligibile pentru fiecare specie în parte şi pentru fiecare tip de schemă de plată în parte.  

Solicitantul are posibilitatea să modifice lista precompletată cu animale pe specii şi 
tipuri de scheme de  plată, în sensul că poate adăuga noi animale în listă, poate 
adăuga/elimina  scheme pentru animalele deja existente în listă şi poate elimina animale 
din listă înainte de semnarea şi depunerea cererii. Cererea depusă poate fi modificată prin 
intermediul formularelor de modificare M2 şi M3. Formularele de modificare vor fi depuse 
în conformitate cu prevederile şi termenele reglementate prin Ordinul MADR nr. 45/2021 , 
Formularele de modificare la cerere completate și semnate pot fi transmise și în format 
electronic (scanat), prin toate mijloacele de comunicații existente. 
 Pentru schemele de sprijin cuplat, lista de animale de la pct.52 nu va depăşi numărul 
maxim de animale la nivelul căruia se face plata pentru fiecare categorie în parte, 
respectiv 100 capete bivoliţe de lapte, 250 capete vaci de lapte, 250 capete taurine de 
carne (vaci de carne și tauri de carne). 
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Secțiunea Ovine si caprine 
- Pentru schemele de plată ANTZ 9 – ovine/caprine şi SCZ ovine şi caprine se  

completează pentru fiecare exploataţie: codul ANSVSA al exploatatiei şi lista cu animalele 
pentru care se solicită plata, detaliate pe numere de identificare care va cuprinde informaţii 
referitoare la sex, data naşterii, zona montană (de tipul DA/NU - doar pentru SCZ-ovine) şi 
tipul de plată solicitat.  

La momentul depunerii cererii, se poate pune la dispoziţia fermierului, inclusiv prin 
mijloace electronice de comunicații, lista cu animalele potenţial eligibile în exploataţia/ 
exploataţiile completate la pct. 49, în conformitate cu informaţiile preluate din  Baza 
Naţională de Date (Registrul Naţional al Exploataţiilor), astfel încât lista de la punctul 52 va 
conţine animalele potenţial eligibile pentru fiecare specie în parte şi pentru fiecare tip de 
plată în parte.  

Solicitantul are posibilitatea să modifice lista precompletată cu animale, pe specii şi 
tipuri de plată potențial eligibile, în sensul că, poate adăuga noi animale în listă, poate 
adăuga/elimina scheme pentru animalele deja existente în listă şi poate elimina animale 
din listă înainte de semnarea şi depunerea cererii. Cererea depusă poate fi modificată prin 
intermediul formularelor de modificare M2 şi M3. Formularele de modificare vor fi depuse 
în conformitate cu prevederile şi termenele reglementate prin Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Formularele de modificare la cerere completate și semnate pot fi transmise și în format 
electronic (scanat), prin toate mijloacele de comunicații existente. 
 
ATENȚIE ! 
În declaraţia sector zootehnic din cererea de plată – solicitantul declară la Centrul 
judeţean/local al APIA, codul ANSVSA al exploataţiei pentru care solicită scheme de 
ANT și/sau SCZ  și în care se găsesc animalele, la data depunerii cererii de plată.  
Nu se solicită la plată berbeci/țapi neînscriși în Registrul Genealogic al Rasei. 
Pentru schemele de sprijin cuplat, lista de animale de la pct. 52 nu va depăşi numărul 
maxim de animale pe schemă din toate exploataţiile deţinute, respectiv 500 ovine femele + 
berbeci/ 500 caprine femele+ţapi. 

 La punctul 53 pentru schema de plată SCZ viermi de mătase se completează: 
cantitatea de gogoşi crude de mătase exprimată în kg. 

 Punctul 54 conţine centralizarea, pe tipuri de scheme de plată solicitate în 
sectorul zootehnic numărul de animale (capete) / efectivul / cantitatea de lapte / kg 
gogoşi solicitate, în funcţie de informaţiile completate la pct. 49, 51 şi 52. 

 La punctul 55: 
-  pentru fermierii care nu au mai solicitat P8 din M10, se completează lista de 

animale pentru care se solicită Pachetul 8 din Măsura 10 pentru fiecare exploataţie în 
parte, detaliată pe numere de identificare (numere de crotalii). Pentru fiecare animal în 
parte se completează informaţiile referitoare la specie, rasă, codul ANSVSA, femele adulte 
de reproducţie înscrise în secţiunea principală din RG – DA/NU, nr. descendenti, CUI 
asociaţie acreditată. 
La momentul depunerii cererii, inclusiv prin mijloace electronice, se poate pune la 
dispoziţia fermierului lista cu animalele potenţial eligibile pentru  exploataţia/exploataţiile 
completate la pct. 49. Lista cu animalele de la pct.ul 55 se completează conform 
adeverinţei emise de Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la P8, 
avizată de ANZ. 
Solicitantul are posibilitatea să modifice lista precompletată cu animale pe specii şi rase, în 
sensul că poate adăuga noi animale în listă şi poate șterge animale din listă, înainte de 
semnarea şi depunerea cererii. Cererea depusă poate fi modificată prin intermediul 
formularelor de modificare M2 şi M3. Formularele de modificare vor fi depuse în 
conformitate cu prevederile şi termenele reglementate prin ordin MADR nr. 45/2021. 

- pentru fermierii care au deschise angajamente pentru P8 din M10 din anii 
anteriori, lista de animale se completează în aceleaşi mod ca cel descris în paragraful de 
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mai sus. Numărul de animale aflate sub angajament poate fi majorat cu  până la 20% din 
nr. de animale/rasă determinat în primul an de angajament. 
Atenţionări! 

1. Dacă cererea unică cuprinde şi declaraţie privind sectorul zootehnic, 
solicitantul se va adresa centrului judeţean / local al APIA  în vederea 
completării acestei declaraţii înainte de accesarea IPA-online. 

2. Informaţiile din declaraţia privind sectorul zootehnic (de la pct. 49 până la pct. 
55C) se pot completa în modulul care se numeşte „Captare date”, doar de 
către funcţionarii APIA, solicitanţii neavând acces la această aplicaţie. 

3. După finalizarea operaţiunii de completare a declaraţiei privind sectorul 
zootehnic, solicitantul are posibilitatea accesării aplicaţiei IPA-Online pentru 
verificarea și finalizarea cererii, respectiv pentru completarea declaraţiei 
privind sectorul vegetal, dacă este cazul, şi atribuirea bifelor de solicitare 
schemă. În aplicaţia IPA-Online, vor fi preluate inclusiv datele aferente 
campurilor 49-55C completate în „Captare date” dar bifele de solicitare 
scheme aferente sectorul zootehnic vor fi puse tot în IPA-Online. 

4. Cererea va fi printată doar din aplicaţia IPA-Online. 
 

Partea IV. – SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE: 
La punctul 56 din cererea unică de plată se verifică îndeplinirea calităţii de fermier 
activ a solicitantului pe baza următoarelor documente: 
- cuantumul plăţilor directe de care a beneficiat fermierul în anul anterior (fermierii cu mai 
puţin de 5.000 euro sunt fermieri activi); 
- certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) - cod 
CAEN/act de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al 
staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor din care reiese că 
fermierul are activitate agricolă (fermierii cu peste 5.000 euro plăţi directe în anul anterior) 
sau 
- dovezi verificabile privind ponderea activităţii agricole desfăşurate, pentru fermierii cu 
peste 5.000 euro plăţi directe în anul anterior, persoane care nu au obligația să organizeze 
şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991 a 
contabilității – Republicată, care desfăşoară activităţi neagricole și care pot demonstra că 
cel puţin o treime din veniturile totale sunt obţinute din activităţi agricole sau cuantumul 
anual total al plăţilor directe obţinute în anul precedent reprezintă cel puţin 5% din 
veniturile neagricole, respectiv 
- dovezi verificabile privind ponderea activităţii agricole desfăşurate, pentru fermierii 
persoane juridice cu peste 5.000 euro plăţi directe în anul anterior, care desfăşoară 
activităţi neagricole și care pot demonstra că cel puţin o treime din veniturile totale sunt 
obţinute din activităţi agricole sau cuantumul anual total al plăţilor directe obţinute în anul 
precedent reprezintă cel puţin 5% din veniturile neagricole. 
 
Dacă fermierul solicită plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă şi pentru sectorul 
zootehnic, aplicaţia IPA-Online afişează câmpul 57 B.1.   
Dacă fermierul solicită plată numai pentru scheme de plată pe suprafaţă, aplicaţia IPA-
Online afişează câmpul 57B1,  fără documente pentru ajutorul național tranzitoriu în sector 
zootehnic ANTZ şi sprijin cuplat în sector zootehnic SCZ. Dacă fermierul solicită plată 
numai pentru sectorul zootehnic,  aplicaţia IPA-Online afişează câmpul 57A. 
 
La punctul 57A se bifează documentele generale obligatorii pentru Ajutoarele Naţionale 
Tranzitorii în zootehnie şi pentru Sprijinul Cuplat în Zootehnie. 
 **) Pentru cererile care au doar “declaraţie sector zootehnic“ se vor bifa obligatoriu 
documentele ataşate cererii de la punctul 57A. 
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Pentru cererile care au “declaraţie de suprafaţă şi declaraţie sector zootehnic” 
documentele ataşate cererii marcate cu **) nu sunt obligatoriu de bifat la punctul 57A, 
deoarece sunt obligatoriu de bifat la punctul 57B.  
 
La punctul (57B) se regăsesc bifele de solicitare pentru toate schemele/măsurile 
gestionate prin cererea unică de plată.  
Fiecare solicitant bifează schema/schemele (mai puțin măsurile MMC), pentru care 
solicită plată în cererea unică de plată. Bifele de solicitare sunt completate în 
aplicaţia IPA-Online în conformitate cu informaţiile completate în Declaraţia de 
suprafaţă 2021, în Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) – 2021, Calcul pondere 
culturi pentru diversificarea culturilor – 2021 şi în Declaraţia privind sectorul 
zootehnic pentru care se solicită plăţi-2021. 
În cadrul schemelor de sprijin cuplat 7.3_4 – Leguminoase boabe pentru 
industrializare, 7.12_13 – Legume cultivate în spaţii protejate şi 7.14_17 – Fructe 
destinate industrializării, în aplicaţia IPA-Online se va bifa câmpul aferent culturii 
pentru care se solicită sprijin cuplat. 
În cazul în care fermierul depune inițial cererea unică de plată în care solicită doar scheme 
de plată aferente sectorului zootehnic, iar ulterior completează un formular de modificare 
M2 prin care declară o suprafață de teren, acesta are obligația să completeze pe hârtie 
secțiunea 57B. Scheme de plată / măsuri de sprijin/ajutor din capitolul IV. SCHEME 
DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE_din Cerere unică de plată 
2021 și să o atașeze formularului M2. Pe acest document  fermierul  bifează schemele de 
plată/ măsuri de sprijin/ ajutor solicitate, datează și semnează.  
 

Solicitarea de către fermier a plăţilor pentru măsurile de mediu și climă (MMC) se face 
anual, prin depunerea cererii unice de plată.  
 
Pentru măsurile M10 și M11, bifa de solicitare este marcată automat de către 
aplicatia IPA-Online în rubrica ,,Solicit plata”, dacă fermierul a selectat codul tip 
A1,........, An, pe o parcelă, în partea II.A. Declarația de suprafață IPA-Online, cod ce 
corespunde tipului de pachet/combinației solicitate. Codurile măsurilor / submăsurilor / 
pachetelor / subpachetelor / variantelor de pachet se preiau din tabelul nr. 9 din Anexa nr. 
1 la prezentele Instrucțiuni. 
În funcție de codul înscris, aplicația IPA-Online marchează automat rubrica/rubricile 
corespunzătoare pachetului/grupului de pachete din cadrul măsurii/sub-măsurii din 
secțiunea IV. Scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor solicitate a cererii unice de 
plată, câmpul 57.B, astfel: 
- câmpul 57.9 - Măsura 10 - ,,Agro-mediu şi clima” - există o bifă comună de solicitare 
pentru pachetele /variantele de pachet 1, 2, 3, 6, 7, 9.1, 9.2, 10, 11.2.  
Pentru pachetele 4, 5, 8 și 11. 1 există bife de solicitare separate. 
- câmpul 57.10 - Măsura 11 - ,,Agricultura ecologică”- există o bifă de solicitare 
comună tuturor pachetelor pentru fiecare submăsură componentă: 11.1: „Sprijin pentru 
conversia la metode de agricultură ecologică” şi 11.2: „Sprijin pentru menţinerea practicilor 
de agricultură ecologică”.  
In cazul combinaţiilor de pachete, bifele de solicitare a sprijinului trebuie să se 
regăsească în toate câmpurile unde se află pachetele/submăsurile componente (ex. 
pt combinaţia A40 = M10_P4&M10_P5, bifele se vor regăsi în căsuţele aferente solicitării 
pachetelor de la punctul 9 din câmpul 57.9, respectiv A11 şi A12). 
 
Precizări specifice campaniei 2021: 
 
Bifele de solicitare sprijin pentru angajamentele în desfăşurare și pentru 
angajamentele noi sunt comune. 
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Reguli de aplicare a angajamentelor M10 și M11: 
Măsura 10: Ca regulă generală, pentru Campania 2021, atât fermierii care nu au avut în 
anul anterior (2020) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă și la nivel de 
parcelă) în cadrul M.10 din PNDR 2014-2020, cât și beneficiarii a căror perioadă de 
implementare a angajamentelor s-a finalizat în anul anterior (2020) și care doresc să aplice 
în continuare, vor putea deschide angajamente noi, după cum urmează: 

 pentru o perioadă de 2 ani în cazul angajamentelor aferente pachetelor 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 11 

 pentru o perioadă de 5 ani în cazul angajamentelor aferente pachetelor 7, 8, 10 . 
Măsura 11: Ca regulă generală, pentru Campania 2021, atât fermierii ale căror terenuri se 
află în perioada de conversie  și operatorii ale căror terenuri sunt certificate în agricultură 
ecologică  care nu au avut în anul anterior (2020) un angajament în derulare (la nivel de 
pachet/variantă și la nivel de parcelă) în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020, cât și beneficiarii 
a căror perioadă de implementare a angajamentelor (pentru sM11.1 sau sM11.2) s-a 
finalizat în anul anterior (2020) și care doresc să aplice în continuare practicile de agricultură 
ecologică vor putea deschide angajamente noi, după cum urmează: 

 pentru o perioadă de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente 
în cazul angajamentelor aferente pachetelor din sM11.1- conversie  

 pentru o perioadă de 2 ani în cazul angajamentelor aferente pachetelor din sM11.2-
menținere. 

Beneficiarul care deschide un angajament nou în cadrul sM11.2 la finalizarea perioadei de 2 
sau respectiv 3 ani a angajamentului deschis în cadrul sM11.1 este obligat să mențină 
certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. 
 
Rotaţia pachetelor 1, 2 şi 5 din sM11.2 nu se consideră solicitare de pachet nou. 
Adaptarea angajamentelor (trecerea de la varianta 2.2 la varianta 2.1, de la 3.2.2 la 3.2.1, 
de la 3.1.2 la 3.1.1, de la 6.2 la 6.1, de la 9.2.2 la 9.2.1, de la 11.2.3 la 11.2.2, de la 11.2.2 la 
11.2.1–M10 şi de la 6.2 la varianta 6.1-M11) nu se consideră solicitare de pachet nou. 
 
În cazul combinaţiei unui angajament pentru pachetul P6.2 al M11, care se află în 
desfăşurare sau care este nou solicitat în 2021, împreună cu un angajament pentru un 
pachet din M10, care este finalizat în 2020, fermierul are posibilitatea:  
- să înceapă un angajament nou de M10 în campania 2021(pe o perioadă de 2 ani ),pentru a 
continua combinația de angajamente M11_P6.2 cu un pachet M10; 
sau 
- să adapteze angajamentul de M11_P6.2, prin trecerea de la varianta 6.2 la varianta 6.1, 
dacă nu dorește să înceapă un nou angajament în baza M10. 
Dacă fermierul nu doreşte să aplice niciuna dintre aceste alternative, atunci angajamentul de 
M11_P6.2 se închide şi se recuperează sumele acordate anteriror pentru M11_P6.2. 
 
In campania 2021 se poate solicita pachetul 2 din M10 adițional unui angajament de 
pachet 1 din M10 aflat în desfăşurare; 
 
Pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă agricolă (P1, P2, P3, P6, P7, P9, 
P10, P11.2 din M10) care sunt în derulare în anul 2021, dacă suprafața solicitată la nivel 
de parcelă se extinde cu peste 50% sau cu mai mult de 1 ha față de suprafața determinată 
în primul an de angajament (suprafața angajată) se va deschide angajament nou începând 
din anul 2021. 
 
Pentru angajamentele care se aplică la nivel de total suprafață angajată a pachetului (P4, 
P5 și P11.1 din M10) care sunt în derulare în 2021, dacă suprafața solicitată se extinde cu 
peste 50% sau cu mai mult de 1 ha față de suprafața totală angajată a pachetului 
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(determinată în primul an de angajament) se va deschide angajament nou începând din 
anul 2021. 
 
În cazul M 13, declararea unei parcele situate în UAT eligibil (recunoscut automat în 
coloana 11 din declaraţia de suprafaţă), conduce la marcarea în aplicația IPA-Online a 
rubricii corespunzătoare câmpului 57.8 – Măsura 13 - ,,Plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” cu submăsurile: 
13.1 - „Plăţi compensatorii în zona montană” (ANC_ZM), 13.2 - „Plăţi compensatorii pentru 
zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative” (ANC_SEMN), 13.3 - „Plăţi 
compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice” (ANC_SPEC). 
În cazul în care fermierul nu doreşte sprijinul aferent M 10 / M 11 / M 13 completează 
Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unor scheme de platã/mãsuri de sprijin/ajutor 
din cererea unicã de platã 2021 
Lista zonelor/UAT-urilor eligibile M10, M11, M13 este afişată la centrul judeţean/centrele 
locale A.P.I.A. şi Primării. De asemenea, se regăsește pe site-ul APIA, la secţiunea: 
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2021. 
 
Paginile pe care sunt marcate bifele de solicitare a plăţilor directe și a plăților de mediu și 
climă M10, M11, M13 vor fi tipărite. 
 
Fermierul verifică dacă cererea conține bifele corespunzătoare tuturor 
schemelor/măsurilor solicitate. 
Atenţie! În lipsa bifei de solicitare, se consideră că solicitantul nu doreşte sprijinul 
aferent schemei/măsurii/submăsurii/pachetului. 
Se verifică toate mesajele de avertizare din raportul „Controlul parcelelor digitizate” 
și se corectează, după caz. 
 
Închiderea cererilor unice de plată în aplicație se poate realiza de către funcționarii APIA 
cu acordul fermierului, exprimat online în aplicația IPA-Online sau pe baza confirmării 
telefonice, prin posta electronică sau alte mijloace asumate de fermier, după ce au fost 
finalizate toate verificările și nu mai sunt erori blocante. În cazuri excepționale închiderea 
se poate face prin prezentarea fermierului la APIA.  
 
Documentele pe care fermierii trebuie să le prezinte/transmita  la APIA la depunerea 
cererii (copie CI/BI/paşaport, certificatul de înregistrare la ONRC, certificatul de 
înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ, procura notarială) vor fi transmise la 
centrele județene/locale APIA electronic prin oricare dintre mijloacele de comunicare 
existente (poștă, pe email în format scanat sau alte mijloace), sau în situații excepționale 
vor prezenta fizic aceste documente. 
Documentele privind utilizarea terenului precum și celelalte documente specifice 
schemei/măsurii solicitate pot  fi transmise la centrele județene/locale APIA electronic prin 
oricare dintre mijloacele de comunicare existente sau în situații excepționale, fermierii pot 
prezenta fizic aceste documente. 
Fermierii prezintă la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia 
documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes 
ecologic, se află la dispoziţia lor, cu excepţia adeverinţelor conform înscrisurilor din 
registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-
teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la 
dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi 
trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Adeverinţele conform înscrisurilor din 
registrul agricol se vor elibera de către primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole 
la solicitarea APIA, cu informarea prealabilă afermierului. 
În acest sens, centrele județene/locale comunică prin adresă către primărie (semnată, 
scanată și pe e-mail) lista fermierilor pentru care e necesară adeverința (trebuie avut în 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2019
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vedere faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, terenul trebuie să fie la dispoziția 
fermierului la data depunerii cererii, ca atare, adeverințele trebuie să aibă data emiterii 
anterioară datei înregistrării cererii la APIA). 
Documentele furnizate de fermieri la depunerea cererii unice de plată și modificărilor 
aduse acesteia, emise în altă limbă decât cea oficială, trebuie să fie traduse în limba 
română, conform prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, 
relații și instituții publice. 
Rubrica ,,Bifați” privind existența documentelor la dosar va fi completată de către 
funcționar. 
Se realizează controlul vizual al cererii și se întocmește Formularul V1 - Proces verbal 
pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată 2021 de către funcționarul APIA 
responsabil de primirea cererii unice de plată. Formularul V1 va fi completat și va conține 
informațiile la data înregistrării cererii unice de plată în aplicația IPA-Online.  
La controlul vizual, funcționarul confirmă completitudinea depunerii documentelor 
ataşate specifice fiecărei scheme/măsură și existența bifei de solicitare 
schemă/măsură, prin marcarea bifei de ,,Complet” pentru fiecare schemă/măsură 
solicitată. 
 
Partea V - ANGAJAMENTE  ŞI  DECLARAŢII: 
Prin semnarea, odată cu cererea, a angajamentelor și declarațiilor, solicitantul ia 
cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi se obligă să respecte 
condiţiile/obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor/măsurilor de 
sprijin solicitate. Fermierul declară pe propria răspundere cu privire la corectitudinea 
datelor înscrise în formularul de cerere. În spaţiul disponibil este pusă ştampila cu dată 
a Centrului local/judeţean/municipiul Bucureşti APIA şi este trecut numărul de înregistrare 
emis de Registratura IACS şi se semnează de către responsabilul de cerere. Originalele 
acestora rămân la dosarul cererii de plată a fermierului.  
 
Pentru angajamentele noi, în campania 2021, fermierul semnează şi primește în copie 
partea V.3.1-ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*)-M 10-AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ şi/sau 
partea V.3.2/3.3- ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*)-M 11-AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 
din formularul-tip de cerere unică de plată 2021, după caz. 

 

Angajamentele asumate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală: 
 Angajamentele în cadrul M10 pentru P1, P2, P3, P6, P7, P9.1, P9.2, P10, P11.2 și 

angajamentele în cadrul sM11.1 / sM11.2 (toate pachetele), se aplică la nivel de 
parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada 
angajamentelor.  
Suprafaţa angajată la nivelul parcelei agricole este suprafaţa determinată a 
parcelei agricole în urma tuturor controalelor, care a fost stabilită eligibilă în primul an 
de angajament. Suprafaţa angajată a parcelei trebuie menţinută pe toată perioada 
angajamentului. 

 Angajamentele în cadrul M10 pentru P4, P5, P11.1 se aplică la nivel de total 
suprafaţă angajată a pachetului, existând posibilitatea schimbării de la un an la altul a 
parcelelor pe care se aplică cerințele. 
Suprafaţa angajată la nivel de total suprafaţă a pachetului este suprafaţa 
determinată a pachetului în urma tuturor controalelor, care a fost stabilită eligibilă în 
primul an de angajament. Suprafaţa angajată a pachetului trebuie menţinută pe toată 
perioada angajamentului. 

 Angajamentele în cadrul M13 nu sunt condiționate de menținerea acelorași parcele 
agricole sau de menținerea valorii suprafeței, fiind angajamente anuale. 
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 Angajamentele în cadrul M10 pentru P8 se aplică la nivel de rasă, la nivelul 
efectivelor angajate de animale femele adulte de reproducție din rase locale în 
pericol de abandon (efective determinate în primul an de angajament). 
Efectivul determinat de animale femele adulte de reproducție din rase locale în pericol 
de abandon trebuie menţinut pe întreaga perioadă a angajamentului. 
 

Angajamentele aflate în derulare se pot adapta, cu condiţia ca noile angajamente să 
țină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului inițial.  
Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei 
angajamentului inițial. 
Se consideră adaptare de angajamente doar trecerea de la variantele de pachet în care 
lucrările se realizează cu utilaje grele/uşoare, la cele în care acestea se realizează 
manual, în cadrul M10, astfel: 
- trecerea de la varianta 2.2 la varianta 2.1 a pachetului 2, 
- trecerea de la varianta 3.1.2 la varianta 3.1.1 a sub-pachetului 3, 
- trecerea de la varianta 3.2.2 la varianta 3. 2.1 a sub-pachetului 3, 
- trecerea de la varianta 6.2 la varianta 6.1 a pachetului 6. 
- trecerea de la varianta 9.2.2 la varianta 9.2.1 a pachetului 9, 
- trecerea de la varianta 11.2.2 la varianta 11.2.1 a sub-pachetului 11.2, 
- trecerea de la varianta 11.2.3 la varianta 11.2.2 a sub-pachetului 11.2, 
- trecerea de la varianta 11.2.3 la varianta 11.2.1 a sub-pachetului 11.2. 
 
Se consideră adaptare de angajamente trecerea de la variantele de pachet în cadrul M11, 
astfel: 
- trecerea de la varianta 6.2 la varianta 6.1, dacă angajamentul pentru pachetul din M10 s-
a închis şi angajamentul aferent M11 este în desfăşurare în campania curentă. 
- trecerea de la varianta 6.1 la varianta 6.2, dacă fermierul doreşte să adauge angajament 
de M10. 
Ex.: angajament de P2.2 din M10 început în 2018, iar în 2021 fermierul optează pentru 
varianta 2.1 din M10; perioada angajamentului de agro-mediu rămâne 5 ani începând cu 
2018, prin adaptare nu se începe un nou angajament de P2.1, ultimul an de angajament 
rămâne 2022. 
În această situaţie, beneficiarul semnează și datează pagina corespunzătoare cerințelor 
specifice noii variante din partea V.3.1 a cererii unice de plată, cu menţiunea „angajament 
adaptat”. 
 

DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ:  

Fermierii completează în IPA-Online o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţin 
suprafeţe de teren şi/sau exploataţii zootehnice cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau 
judeţe. Cererea unică de plată, completată de către fermieri prin utilizarea aplicație IPA-
Online, se închide cu acordul fermierilor la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în perioada 1 martie – 17 mai 2021 conform 
prevederilor art. 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei 
din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi normele privind 
ecocondiţionalitatea şi se înregistrează în IACS. Cererile unice de plată pot fi depuse şi 
după data de 17 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru 
fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de 
plată ar fi fost depusă până la data de 17 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.  
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Cererea unică de plată se consideră depusă numai după ce a fost închisă în aplicația 
IPA-Online și a primit număr de înregistrare la APIA. 
Odată cu semnarea cererii unice de plată, fermierii au obligația să semneze și să 
dateze formularul ”Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date”.  
 
Cererile unice de plată sunt depuse la centrele judeţene ale APIA pentru fermierii care 
solicită o suprafaţă mai mare de 50 ha teren agricol şi la centrele locale ale APIA pentru 
fermierii care solicită o suprafaţă mai mică de 50 ha teren agricol.  
 
Schemele de plăţi directe şi măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 
pe terenuri agricole în anul 2021:  
1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) - art. 36 alin. (1) Regulamentului (UE) nr.  
1307/2013 şi art. 12 din OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor 
instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022. 
Fermierul activ desfăşoară o activitate agricolă definită de art. 4 alin.1 litera c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 2 alin. 2 din OUG nr. 11/2021. 
2. Plata redistributivă este o plată anuală destinată fermierilor, care se acordă gradual 
pentru primele 30 ha, indiferent de mărimea exploataţiei. 
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (înverzire) 
Conform art. 43.1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 - Fermierii care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) aplică pe toate hectarele lor 
eligibile practicile agricole benefice pentru climă şi mediu sau practici echivalente. 
Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 43 alin. (2) sunt: 
diversificarea culturilor, menţinerea pajiștilor permanente existente  şi prezenţa unei zone 
de interes ecologic pe suprafaţa agricolă a exploataţiei (art. 43 - 47 din Regulamentul (UE) 
nr. 1307/2013.  
Beneficiază implicit – conform art. 43 alin. (10) şi (11) din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013: fermierii care practică agricultura ecologică (art. 11 din Regulamentul CE nr. 
834/2007) şi deţin document justificativ emis de un organism de certificare şi inspecţie 
aprobat de MADR, fermierii ale căror exploataţii se află integral sau parţial în zone care fac 
obiectul Directivei habitate 92/43/CE, Directivei apă 2000/60/CE, Directivei conservare 
păsări sălbatice 2009/147/CE şi aplică practici agricole benefice pentru climă şi mediu care 
corespund cu obiectivele acestor directive, fermierii care au suprafaţa totală a exploataţiei 
acoperită cu culturi permanente. Conform art. 18 alin. (5) din OUG nr. 11/2021, fermierii 
ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, au dreptul la plata menționată în prezentul 
capitol, cu condiția să aplice practicile menționate în prezentul capitol, în măsura în 
care practicile respective sunt compatibile, în exploatația în cauză, cu obiectivele actelor 
normative menționate. 
Diversificarea culturilor în teren arabil presupune:  
- pentru suprafaţa de teren arabil cuprinsă între 10-30 ha trebuie realizate 2 culturi din care 
cultura principală (preponderentă) <=75% din terenul arabil; 
- pentru suprafaţa de teren arabil de peste 30 ha trebuie realizate 3 culturi din care cultura 
principală (preponderentă)  <=75% din terenul arabil şi principalele două culturi <= 95% 
din terenul arabil. 
Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente: trebuie menţinute suprafeţele de pajişti 
permanente declarate, conform  art. 20  din OUG nr. 11/2021, astfel: 
- interdicția de a converti/ara suprafețele de pajiști permanente situate în ariile naturale 
protejate desemnate potrivit prevederilor OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

http://lege5.ro/App/Document/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-01-15
http://lege5.ro/App/Document/ge2donzuge/legea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-01-15
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- proporţia dintre suprafaţa totală cu pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală 
declarate la APIA nu trebuie să scadă cu mai mult de 5% faţă de proporţia de referinţă 
stabilită în anul 2015. 
- în cazul în care proporţia de referinţă a scăzut cu peste 5 % la nivel naţional, se instituie 
obligaţii la nivel de exploataţie de a reconverti terenul în pajişti permanente pentru acei 
fermieri care au la dispoziţie teren care a fost convertit din teren cu pajişti permanente în 
teren pentru alte utilizări într-o perioadă din trecut. 
- suprafaţa de pajişti permanente înseamnă terenul cu pajişti permanente declarat în anul 
2012 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum şi suprafaţa cu pajişti 
permanente declarată în 2015, în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica 
practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, care nu a fost declarat ca teren cu 
pajişte permanentă în anul 2012;   
- suprafaţa agricolă totală înseamnă suprafaţa agricolă declarată în 2015, în conformitate 
cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, de către 
fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi 
mediu, în scopul determinării proporţiei de referinţă pentru păşunile permanente, stabilită 
conform prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr 1307/2013.   
Zone de interes ecologic (ZIE) pe terenul arabil al exploataţiei cu suprafaţa mai mare 
de 15 ha conform II B Declaraţie zone de interes ecologic (ZIE). 
 
4. Plata pentru tinerii fermieri  
Plata pentru tinerii fermieri, conform art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se 
acordă acelor fermieri care nu au mai mult de 40 ani în anul depunerii cererii şi care se 
stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef de exploataţie sau care s-au 
stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafaţă. 
În baza art. 23 alin. (1) din OUG nr. 11/2021 Schema pentru tinerii fermieri presupune 
acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care un dreptul la plata unică pe suprafață și 
se încadrează în prevederile art.7 alin.(1). 
În sensul prezentului articol, "tineri fermieri" înseamnă acele persoane fizice care: 
a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă drept conducători şefi ai 
exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a 
unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă; şi   
b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menţionate la lit. a).   
(3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, 
începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiţia ca 
depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii conform alin. (2) lit. a). 
Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru 
tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.   
 
Conform Ordinului MADR nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi 
(3)  şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea 
schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 
2021 și 2022: 
 
Art. 93.  
(1) În sensul art. 23 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, cei cinci ani în care un fermier poate primi 
plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel: 
a) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei înainte de data-
limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii 
fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere; 

act:279829%200
act:390128%2066974590
act:390128%2066974590
act:390129%2066975545
act:601757%2076131038
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b) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei prin transfer de 
exploataţie de la un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere 
precedent, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată din anul curent, cererea 
pentru anul curent se depune de către cedentul exploataţiei şi apoi, până la data-limită de 
depunere a cererilor unice de plată, se înregistrează la APIA formularul de transfer al 
exploataţiei către tânărul fermier; 
c) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei după data-limită 
de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru 
tinerii fermieri începând cu anul de cerere următor. 
(2) În sensul art. 23 alin. (2) lit. b) din ordonanţă, nu sunt eligibili la plata pentru tinerii 
fermieri, solicitanţii care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere. 
(3) Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în 
exploataţii transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, 
până la data-limită de depunere. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul 
exploataţiei rămâne valabilă şi trebuie să fie completată cu formularul de transfer de 
exploataţie. Anul în care s-a efectuat transferul de exploataţie în perioada de depunere a 
cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă. 
(4) Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează 
tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie. 
(5) În cazul în care transferul de exploataţie se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă 
suprafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii 
fermieri se acordă pentru suprafaţa totală a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără 
a depăşi plata pentru plafonul maxim de 60 ha. 
 
5. Schema pentru micii fermieri 
Fermierii incluși în schema simplificată pentru micii fermieri, anterior anului 2021, pot 
beneficia de o plată anuală de maximum 1.250 euro, în funcție de suprafața declarată 
eligibilă și/sau numărul de animale eligibile pe care le deține în exploatație. 
Plata este supusă condițiilor prevăzute pentru schemele de plăți directe, iar cuantumul 
plății este egal cu valoarea totală a acestor plăți directe care urmează să fie alocate 
fermierului în fiecare an. 
Fermierii incluși în schema pentru micii fermieri se pot retrage în oricare dintre anii ulteriori 
anului 2020. 
 
Pe durata participării la schemă, micii fermieri: 

a) sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu; 
           b) nu li se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind 

ecocondiţionalitatea (art. 28 alin. (1) din OUG nr. 11/2021. 
Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri astfel cum se menționează în titlul 
V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole 
pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație 
este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin, conform art. 9 alin. (1) lit. 
d) din OUG nr. 11/2021. 

 
În cazul efectivelor de animale, plata se calculează în funcţie de schema de plată şi 
numărul de animale eligibile pentru care se solicită plata în anul de cerere (art. 28 alin. (2) 
din OUG nr. 11/2021). 
 
Conform Ordinului MADR nr. 45/2021, art. 96 alin (2) „Fermierii incluşi în schema pentru 
micii fermieri pentru care cuantumul plăţilor directe depăşeşte 1.250 euro, sunt notificaţi de 
către APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri după data de 15 iulie a 
anului de cerere. Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri, cu 
informarea APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării.”. 
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Prin excepţie, intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri în anul 2021, se 
poate face numai prin moştenire.  
Moştenitorii pot solicita schema simplificată pentru micii fermieri, numai dacă autorul 
moştenirii a accesat schema în anul/anii anteriori.  
Fermierii care au dobândit prin moştenire suprafaţa în anul 2021, trebuie să pună la 
dispoziția APIA la depunerea cererii unice de plată, următoarele documente doveditoare: 
certificatul de deces al titularului decedat, certificat de calitate de moştenitor sau certificat 
de moştenitor, iar în cazul în care există mai mulţi moştenitori - declaraţie notarială prin 
care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. 
Fermierii care intră în schema simplificată pentru micii fermieri prin moştenire în anul 2021, 
trebuie să facă dovada preluării schemei prin transfer de exploataţie. Retragerea din 
schemă se poate realiza cel târziu până la data de 15 iulie 2021, prin informare la APIA şi 
fără a mai avea posibilitatea de a mai fi incluşi în această schemă de plată în anii următori. 
Retragerea până la această dată nu va constitui sancţiune. Fermierii care au informat 
APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri şi fermierii care au fost 
excluşi din schemă, primesc în continuare celelalte plăţi solicitate şi nu mai beneficiază de 
prevederile art. 28 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă.  
Fermierii care intră în schema simplificată pentru micii fermieri prin moştenire în anul 2021, 
nu pot accesa Măsura 6, submăsura 6.5, din PNDR decât numai după cel puţin un an de 
participare în schemă. Fermierii care s-au retras din Schema simplificată pentru micii 
fermieri în anii anteriori, sau nu au primit plăţi în cadrul acestei scheme, nu au posibilitatea 
de a accesa Submăsura 6.5 în anul 2021, deoarece au obligaţia de a rămâne în Schema 
simplificată pentru micii fermieri cel puţin 1 an de la prima solicitare. 
După cel puţin un an de participare în schemă, micii fermieri pot opta să treacă la schema 
simplificată pentru micii fermieri, prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1.305/2013, în condiţiile stabilite prin Măsura 6, submăsura 6.5 din PNDR 2014 - 2020. 
 
6. Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectorul vegetal şi zootehnic, conform art. 
37 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art. 1 alin (3) şi art. 13 din OUG nr. 
11/2021, şi Capitolele VII și IX din Ordinul MADR nr. 45/2021:  
ANT 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, 
sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, 
lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, 
soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante 
industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, 
pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren 
arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul 
acestei scheme de sprijin.  
ANT 2 - in pentru fibră; ANT 3 - cânepă pentru fibră; ANT 4 - tutun; ANT 5 - hamei; 
ANT 6 - sfeclă de zahăr. 
Sancțunile pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, nu se aplică în cazul ajutoarelor naționale tranzitorii. 
(Art. 13, alin. (3) din OUG nr. 11/2021). 
În anii 2021 și 2022, cuantumul total al ajutoarelor naționale tranzitorii care pot fi acordate 
fermierilor este limitat anual la maximum 50% din pachetele financiare sectoriale specifice, 
autorizate de Comisia Europeană pentru anul 2013. (Art. 14, alin. (2) din OUG nr. 
11/2021). 
 Potrivit art. 38 alin (2) din Ordinul MADR nr.45/2021, ”Suprafaţa determinată pentru ANT 2 
- ANT 6 nu poate depăşi suprafaţa înscrisă în contractele de vânzare - cumpărare/de 
producere sau angajamentele încheiate între fermier şi prim-procesatori/fabricile de 
prelucrare.” 
 
ANTZ 7 - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, schema decuplată de 
producţie, specia bovine, în sectorul lapte; 

act:601757%2076131070
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ANTZ 8 - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, schema decuplată de 
producţie, specia bovine, în sectorul carne; 
ANTZ 9 - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, schema cuplată de 
producţie, speciile ovine/caprine. 
 
 
7. Sprijinul cuplat conform art. 52 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 
25 din ordonanţă se acordă pentru: soia, lucernă, leguminoase boabe pentru 
industrializare (mazăre boabe pentru procesare şi fasole boabe pentru procesare), 
cânepă, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru 
industrializare, castraveţi pentru industrializare, legume cultivate în spaţii protejate 
(legume cultivate în sere şi legume cultivate în solarii, fructe destinate 
industrializării (prune destinate industrializării, mere destinate industrializării, cireşe 
şi vişine destinate industrializării, caise şi zarzăre destinate industrializării), cartof 
timpuriu (include cartoful semitimpuriu şi de vară) şi pentru creşterea ovinelor, 
caprinelor, taurinelor de carne, vacilor de lapte, bivoliţelor de lapte şi viermilor de 
mătase. 
 
8. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole: 
Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului (categoria de folosinţă a terenului), 
plăţile pentru M 10, M 11 se acordă pentru:  
 

Categoria de folosinţă Măsura şi pachetul care se pot aplica 

TA (teren arabil) 
 

M 10 – P4, P5, P7, P9.1, P10, P11.1 
M 11 – sM11.1, sM11.2 – P1, P2, P5 
M13 

CP (culturi permanente) sM11.1, sM11.2 – P3-livezi, P4-vii 
M13 

PP (pajişti permanente: pășuni și/sau fânețe, 
utilizate prin păşunatşi/sau cosit) 

M 10- P1 *), P3, P6, P9.2, P11.2 
M11 – sM11.1, sM11.2 – P6.1, P6.2 
M13 

PP utilizate doar ca fâneţe/mixt M 10-P2 **), ***) 
M13 

*) P1 – M10 poate fi solicitat şi în cazul livezilor tradiţionale utilizate extensiv prin păşunat 
şi/sau cosit. 
** ) P2 – M10 poate fi accesat doar împreună cu P1 – M10. 
***) Combinaţia de P1 şi P2 –M 10 poate fi accesată şi pe livezile tradiţionale utilizate 
extensiv prin cosit sau mixt..  
Combinația P6.2-M11 cu P1 şi P2 –M 10 poate fi accesată şi pe livezile tradiţionale 
utilizate extensiv prin cosit sau mixt.  
Combinația P6.2-M11 cu P1–M 10 poate fi accesată şi pe livezile tradiţionale utilizate 
extensiv prin pășunat, cosit sau mixt. 

 
Măsura 11: 
În cazul angajamentelor aferente pachetelor din Măsura 11, nu există posibilitatea 
schimbării parcelelor pe perioada anilor de angajament, acestea vor rămâne parcele de 
sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.  
În campania 2021, fermierii ale căror parcele care se află în conversie anul I/II/III, în funcție 
de tipul de cultură, pot accesa și beneficia de sprijinul acordat în cadrul sM11.1, dacã 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevãzute în PNDR 2014-2020. Angajamentul nou 
semnat în campania 2021 în cadrul sM11.1 este considerat primul an de angajament, 
indiferent de anul de conversie în care se află parcela. 
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Plăţile acordate pentru angajamentele asumate în cadrul sM11.1 nu pot depăşi limitele 
perioadelor de conversie (2 ani - culturi anuale şi 3 ani - culturi perene). După finalizarea 
perioadei de conversie, fermierii au obligaţia de a menţine suprafeţele în sistem ecologic 
cel puțin până la finalizarea perioadei de 5 ani de la semnarea angajamentului aferent 
sM11.1. În acest sens, fermierii vor prezenta la APIA, în fiecare an, până la 15 octombrie 
inclusiv, documentul justificativ (şi anexa corespunzătoare) care atestă că suprafețele au 
fost menținute în sistemul de agricultură ecologică până la încheierea perioadei de 5 ani 
de la semnarea angajamentului pentru sM11.1. 
Fermierii care au finalizat perioada de conversie prin sM11.1 pot accesa și beneficia de 
sprijinul acordat în cadrul sM11.2, înaintea încheierii perioadei de 5 ani a angajamentului 
pentru sM11.1. In campania 2021, angajamentele pentru sM11.2 se pot încheia pe o 
perioadă de 2 ani. 
În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie, se 
consideră angajament nerespectat si se aplică sancţiuni, care pot conduce şi la 
recuperarea sumelor acordate în anii anteriori. 
 
Documente anexate cererii:  
Documentele anexate cererii unice de plată și modificărilor aduse acesteia, puse la 
dispoziția APIA de fermieri, emise în altă limbă decât cea oficială, trebuie să fie traduse în 
limba română conform prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în 
locuri, relații și instituții publice. 
Fermierul trebuie să pună la dispoziția APIA următoarele documente:  
CI/BI/paşaport și dovadă cont bancar activ pe teritoriul României, iar în cazul persoanelor 
juridice, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare 
administrator, după caz. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme 
de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările 
ulterioare, acesta pune la dispoziția APIA şi contractul de societate al formei simple de 
asociere fără personalitate juridică. 
În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, 
împuternicitul furnizează documentul de împuternicire valid (procura notarială de 
împuternicire legalizată notarial pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire 
pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI/ pașaport şi copia CI/BI/ pașaport a 
titularului de cerere.. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada 
pentru care a fost emisă împuternicirea. 
Conform art. 9 alin. (1) litera m) din OUG nr. 11/2021, pentru a beneficia de plăţi directe în 
sectorul vegetal, fermierii trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a 
modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, 
inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor, cu excepția adeverințelor 
conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a 
unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul 
agricol se află la dispoziţia fermierului, inclusiv adeverința conform înscrisurilor din registrul 
agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie 
valabile la data depunerii cererii. 
Adeverințele conform înscrisurilor din registrul agricol vor fi furnizate, la solicitarea APIA, 
de către primării, cu informarea  prealabilă a fermierilor privind eliberarea adeverințelor. 
Documentele privind utilizarea terenului prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) și c) și art. 6-9 din 
Ordinul MADR nr. 45/2021, se transmit de fermieri la APIA electronic, prin oricare dintre 
mijloacele de comunicații sau în cazuri excepționale sunt prezentate de fermieri la APIA. 
Documentele trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să 
fie valabile la data depunerii cererii.  
De asemenea, vor face dovada că sunt fermieri activi conform prevederilor art. 9 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 2 alin.(2) din OUG nr. 11/2021, punând la 
dispoziția APIA următoarele documente, după caz: 
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- Documente privind înregistrarea la Registrul Comerţului cu cod CAEN de activitate 
agricolă, 
- Documente pentru dovedirea formei de organizare (PFA, II, IF, PJ) pentru persoanele 
fizice care în anul anterior au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 
euro şi care se înregistrează la ONRC cu activitate agricolă, conform art. 6 alin. 4 din OUG 
nr. 11/2021, 
- Documente pentru dovedirea formei de organizare (PFA, II, IF, PJ) pentru persoanele 
fizice care în anul anterior nu au depus cerere unică pe suprafaţă, calculul estimat al 
plăţilor directe depăşeşte plafonul de 5.000 euro şi care se înregistrează la ONRC cu 
activitate agricolă, conform art.6 alin. 4 din OUG nr. 11/2021, 
- Documente doveditoare, dacă este cazul, prin care demonstrează că practică activitate 
agricolă, dovezile verificabile din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din 
activităţi agricole, prin care fermierii dovedesc că îndeplinesc una dintre condițiile 
prevazute la art.6 alin.(8) din OUG nr. 11/2021, respectiv: 

- documente doveditoare privind: cuantumul anual total al plăţilor directe este cel 
puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în cel mai recent 
an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi sau  
- documente doveditoare privind: veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din 
activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile t otale obţinute în cel 
mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi; 

- Documente doveditoare specifice schemei/măsurii de sprijin, după caz, 
- Datele din documentele contabile interne pe care fermierul/unitatea de procesare le 
depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
Documente specifice, în funcție de schema/măsura solicitată 
 
Plata pentru tinerii fermieri: 
- Documente doveditoare privind vârsta (maxim 40 ani) în anul depunerii cererii, 
- Documente prin care dovedesc că se stabilesc prima dată într-o exploataţie agricolă ca 
şef de exploataţie sau s-a stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a 
unei cereri în cadrul SAPS. 
Fermierul dovedeşte controlul efectiv şi durabil din punct de vedere al deciziilor de 
gestionare, al beneficiilor şi al riscurilor financiare, astfel: 
a) este asociat unic sau asociat/acţionar majoritar în cadrul societăţii comerciale; 
b) este titular PFA, II/reprezentant legal in cazul IF; 
c) este proprietarul exploataţiei, în calitate de persoana fizică. 
Documentele prin care solicitanții dovedesc controlul efectiv şi durabil din punct de vedere 
al deciziilor de gestionare, al beneficiilor şi al riscurilor financiare, sunt următoarele: 
a) registrul acţionariatului societăţilor comerciale sau certificatul constatator eliberat de 
către ONRC, în cazul persoanelor juridice; 
b) certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF; 
c) statutul sau fişa postului prin care sunt stabilite atribuţiile administratorului societăţii 
comerciale din care să rezulte că exercită managementul zilnic al persoanei juridice. 
 
Schema pentru micii fermieri  
În anul 2021, fermierii care au dobândit prin moştenire suprafaţa şi doresc să solicite 
accesarea acestei scheme, trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată, 
următoarele documente doveditoare:  

- certificat de moştenitor 
- certificatul de deces al titularului solicitant decedat 
- certificat de calitate de moştenitor 
- actul de identitate al moştenitorului 
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- în cazul în care există mai mulţi moştenitori - declaraţie notarială prin care este 
împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul.  

 
Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic 
În cazul persoanelor fizice, facturile emise de către acestea pot fi documente doveditoare 
ale comercializării producției obținute, pentru a beneficia de plata ANT în sectoarele 
vegetal şi zootehnic. 
 
Fermierii pot transmite prin orice mijloace de comunicare disponibile sau, în situații 
excepționale, vor prezenta fizic documentele justificative, conform legislaţiei in vigoare, în 
următoarele intervale de depunere:  
 

ANT 2 - in pentru fibră şi ANT 3 - cânepă pentru fibră: 
- copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator: 1 septembrie 
2021 inclusiv fără penalităţi şi 27 septembrie 2021 inclusiv, cu penalităţi de 1% întârziere 
pentru fiecare zi lucrătoare. 
- etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate oficial, în conformitate cu 
Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante 
oleaginoase şi pentru fibre până la 17 mai 2021 inclusiv fără penalităţi şi până la 11 iunie 
2021, inclusiv cu penalităţi de 1% întârziere pentru fiecare zi lucrătoare; dacă semănatul 
are loc după data finală pentru depunerea cererii unice de plată, până la 30 iunie 2021 
inclusiv, fără penalităţi şi până la 26 iulie 2021 inclusiv, cu penalităţi de de 1% întârziere 
pentru fiecare zi lucrătoare; 
- copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepă pentru fibră-până la 1 septembrie 2021 
inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2021 inclusiv, cu penalităţi de 1% întârziere pentru 
fiecare zi lucrătoare; 
- declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar 
pentru înfiinţarea culturii - până la 1 septembrie 2021 inclusiv, fără penalităţi şi 27 
septembrie  2021 inclusiv, cu penalităţi de 1% întârziere pentru fiecare zi lucrătoare; 
- factura de cumpărare a seminţelor certificate oficial pentru inul pentru fibră sau a 
certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă – până la 1 
septembrie 2021 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2021 inclusiv, cu penalităţi de 
1% întârziere pentru fiecare zi lucrătoare; 
- acte doveditoare privind livrarea de in (proces-verbal de recepţie, factură, bon fiscal) 
până la 1 noiembrie 2021 inclusiv fără penalităţi şi până la 26 noiembrie 2021 inclusiv, cu 
penalităţi de 1% întârziere pentru fiecare zi lucrătoare; 
- acte doveditoare privind livrarea de cânepă (proces-verbal de recepţie, factură, bon 
fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare) până la 31 martie 2022 inclusiv, fără 
penalităţi şi până la 26 aprilie 2022 inclusiv, cu penalităţi de 1% întârziere pentru fiecare zi 
lucrătoare; 
Raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru 
fibră și semințe este transmis de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei 
Vinului Valea Călugărească- Filiala Blaj  către MADR şi APIA, până la data de 1 noiembrie 
2021. 

ANT 4 – tutun: 
- contractul de cultură încheiat de fermier/grup de producători cu un prim-procesator 
autorizat/înregistrat la MADR până la 30 iunie 2021 inclusiv, fără penalităţi şi 26 iulie 2021 
inclusiv, cu penalităţile aferente de 1% întârziere pentru fiecare zi lucrătoare. Contractul 
trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la DAJ și va avea 
ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când 
unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători. 
- declaraţia de livrare a tutunului livrat până la 2 mai 2022 inclusiv şi 27 mai 2022 inclusiv, 
cu penalităţile aferente de 1% întârziere pe fiecare zi lucrătoare; declaraţia de livrare se 
vizează de reprezentantul desemnat al DAJ si, după caz, şi de  grupul de producători, pe 
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baza verificărilor privind respectarea suprafeţei cultivate şi a calităţii culturii; dacă 
producătorul agricol este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se 
vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină 
neeligibilitate la plată pentru ANT 4 - tutun. 
 
 
 
 ANT 5 - hamei: 
- copia contractului de vânzare – cumpărare a producţiei de hamei, înregistrat la DAJ se 
depune/transmite la APIA până la 15 octombrie 2021 inclusiv, fără penalităţi şi 9 noiembrie 
2021 inclusiv, cu penalităţile aferente de 1% întârziere pe fiecare zi lucrătoare.  
- procesul-verbal întocmit de reprezentantul DAJ care, în urma deplasării pe teren la 
fiecare solicitant certifică faptul că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită 
sprijin financiar a fost recoltată: procesul verbal înregistrat la DAJ se depune/transmite la 
APIA până la data de 2 decembrie 2021 inclusiv, fără penalităţi şi 27 decembrie 2021 
inclusiv, cu penalităţi de 1% întârziere pe fiecare zi lucrătoare. 
 
 ANT 6 - sfecla de zahăr: 
- contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, 
întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de 
zahăr, înregistrat la DAJ şi vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor 
privind respectarea suprafaţei cultivate şi a densităţii culturii, 
- procesul-verbal de verificare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de 
sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menţionează 
suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii. 
 
Copia contractului și copia procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la 
data de 1 octombrie 2021 inclusiv, fără penalităţi şi 26 octombrie 2021 inclusiv, cu 
penalităţi de 1% întârziere pe fiecare zi lucrătoare. 
Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a 
cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în 
perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi 
asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract 
determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6; rezultatul verificărilor se consemnează 
într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor 
de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se 
menţionează suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii. 
Suprafaţa determinată pentru ANT 6 nu poate depăşi suprafaţa înscrisă în procesul-
verbal de verificare. 
 

ANTZ 7- bovine-lapte 
- Documente specifice: 
- Pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare al cotelor de lapte până 
la data de 01.04.2015 care nu au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 
01.04.2015-29.02.2016/ 01.03.2016-28.02.2017/ 01.03.2017-28.02.2018/ 01.03.2018-
28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020 pe exploataţia din cerere și care solicită ANTZ 
7pentru perioada de referință 01.03.2020 - 28.02.2021, documentele specifice privind 
comercializarea laptelui în perioada de referinţă 01.03.2020-28.02.2021  care atestă 
livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte sunt, după caz: 

 copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 
6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; din 
care să rezulte cantitatea de lapte comercializată, dar nu mai puţin de 3 tone,  
şi/sau 
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 copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 
pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui din care 
să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone , 
si/sau 

 copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / 
documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează 
vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare 
juridică din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone  
şi/sau 

 copie de pe facturi /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC 
din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone  şi/sau 

 copie de pe avizele de însoțire a mărfii și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de 
procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la unitatea 
proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din 
care să reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.  

- Pentru fermierii înregistraţi în sistemul de administrare al cotelor de lapte până la 
data de 01.04.2015, care nu au solicitat prima ANTZ 7 în campaniile 2013-2020: 

 copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor 
de lapte, în anul 2014-2015 precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute 
direct în anul de cotă de referinţă. 
 

În cazul cedării/preluării dreptului la primă obţinut în anii anteriori în aceeaşi exploataţie cu 
cod ANSVSA, se depune după caz: 

 Copia de pe  certificatul de căsătorie precum şi declaraţia pe proprie răspundere de 
cedare drept ANTZ 7 din partea soţului/soţiei(pentru cedare drept între soți); 

 Copie de pe certificatul de înregistrare/ radiere și de pe documentul notarial de cedare 
a dreptului la primă,  (în urma schimbării formei de organizare). Prin excepţie în cazul 
în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesară doar o 
declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 7.  

 Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia 
anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de 
pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, 
în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA. 
 

ANTZ 8- bovine 
Documente specifice: 
- copie de pe paşaportul/copie de pe documentul care atestã ieșirea din exploatație, dupã 
caz, în situația exploatațiilor nou inființate și/sau pentru animalele pentru care nu s-a 
solicitat/ nu s-a beneficiat de prima ANTZ 8 în anii 2013 și/sau, 2014, și/sau 2015 şi/sau 
2016 și/sau 2017 și/sau 2018 și/sau 2019 și/sau 2020; 

În cazurile în care dreptul la plată obţinut în anii anteriori a fost cedat / moştenit în 
aceeași exploatație cu cod ANSVSA, se depune: 

 Copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a 
dreptului la prima pentru ANTZ 8 a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii 
anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 este solicitată de soţia acestuia/soţul 
acesteia; 

 Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial 
de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în cazul în care dreptul la primă a fost 
obţinut sub altă formă de organizare a persoanei fizice de către solicitant în anii 
anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF 
în PFA/II/IF este necesară o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 
8; 
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 Copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în 
urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA; 

 Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia 
anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie 
de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți 
moștenitori, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA. 
În cazul cedãrii dreptului obținut în anii anteriori către o exploataţie înfiinţată ulterior 

obținerii dreptului, în care s-au preluat toate animalele purtătoare de primă, se depune: 

 Copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a 
dreptului la prima pentru ANTZ 8 a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii 
anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 este solicitată de soţia acestuia/soţul 
acesteia. 

 Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial 
de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în cazul în care dreptul la primă a fost 
obţinut sub altă formă de organizare a persoanei fizice de către de solicitant în anii 
anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF 
în PFA/II/IF este necesar doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept 
ANTZ 8. 

 Copia de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii 
anteriori pentru ANTZ 8. 

 Copia de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie 
a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoțite de 
copiile documentelor notariale de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8, din 
partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori. 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind motivul transferului integral al efectivului de 
animale şi a dreptului la prima pentru ANTZ 8 în cazul în care solicitantul este 
beneficiarul dreptului la primã (sub aceeaşi formã de organizare) în anii anteriori.  

 Certificatul constatator de la ONRC care atestă reorganizarea persoanei juridice (cu 
excepţia divizării). 

 
Documentele menţionate anterior sunt puse la dispoziția APIA de către fermier  si 
prin orice mijloace de comunicatii  disponibile, iar copiile documentelor, se păstrează 
la dosarul cererii. 
După termenul limită de depunere a documentelor specifice, acestea nu mai sunt 
luate în considerare pentru plata schemei respective. 
 
Sprijinul cuplat în sectoarele vegetal și zootehnic 
 
Pentru a beneficia de sprijin cuplat fermierii activi trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale de eligibilitate de acordare a plăţilor prevăzute la art. 9 din OUG nr. 11/2021 şi 
condiţiile prevăzute la art. 35 din Ordinul MADR nr. 45/2021, la care se adaugă condiţiile 
specifice fiecărui tip de sprijin şi să depună documentele specifice prevăzute de legislaţia în 
vigoare, în funcţie de schema de sprijin cuplat solicitată în cerere. 
 
În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal încheie contracte și/sau 
utilizează semințe si/sau comercializează producţia prin intermediul unui grup/unei 
organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, sau al unei cooperative agricole 
înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările si 
completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau 
nemembru al acestor forme asociative, actele și termenele de depunere sunt cele 
prevăzute la art. 45-57.  
Solicitanţii mai prezintă şi: 
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a) copie de pe actul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului în a carei rază teritorială 
își are sediul grupul/organizaţia/cooperativa; 
b) adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători 
/cooperativei prin care valorifică producţia sau adeverinţă prin care nemembrii fac dovada 
că producţia a fost livrată prin forma asociativă; 
c) copia contractului încheiat între grup/organizaţie/cooperativă şi cumpărător, care 
cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producţia prin forma de organizare. 
 
Verificarea utilizării seminței certificate se face prin raportarea cantității de sămânță 
utilizată, înscrisă în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau în adeverința 
eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei 
de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânță produsă de fermierul 
care solicită plata sau în avizul de expediție al seminței de soia/lucernă eliberat de 
deținătorul soiului de soia/lucernă către fermier, la suprafața parcelelor solicitate în cererea 
unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu 
cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 5 din Ordinul 
MADR nr. 45/2021. 
 
În cazul în care suprafața pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă 
agricolă cu mai multe culturi, suprafața pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat 
trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei conform art. 9 
alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere și solarii, pentru care suprafaţa 
minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.”   
 
Sprijinul cuplat în sectorul vegetal  
7.1. Sprijinul cuplat pentru cultura de soia 
se acordă fermierilor activi care fac dovada:  
a) valorificării unei producții minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unități de 
procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor  si/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei 
pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, și a 
păsărilor,  situație în care  prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv 
păsări, si/sau a valorificarii pe baza de contract comercial de vânzare/cumpărare a mărfii. 
În cazul loturilor semincere, fac dovada, livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a 
cantității  minime de 1,3 tone sămânță,pe bază de aviz de expediţie şi/sau cantitatea 
minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terţi ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul 
național, pe bază de factură şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din 
sectorul agricol. 
b) utilizării seminței certificată oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată, 
în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi 
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea 
şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002 
și Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea 
seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Unitatea de procesare prevăzută la lit.a), trebuie să fie înregistrată pentru siguranţa 
alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă 
şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum 
şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 
produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit 
prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

https://lege5.ro/App/Document/gyzdmmzygm/ordinul-nr-619-2015-pentru-aprobarea-criteriilor-de-eligibilitate-conditiilor-specifice-si-a-modului-de-implementare-a-schemelor-de-plati-prevazute-la-art-1-alin-2-si-3-din-ordonanta-de-urgenta-a-guve?pid=212367222&d=2018-02-07#p-212367222
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Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 
procedura de autorizare/înregistrare sanitarveterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în 
domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și 
pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile 
în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.  
 
 
Documente doveditoare specifice:  
 
a) factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializată; 
b) note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau 
păsările pe care le deţine în fermă, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha utilizată în 
consumul propriu la nivelul fermei; 
c) contractul comercial de vânzare/cumpărare a mărfii, in cazul in care valorificarea 
productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia, insotit de documente 
prevazute la lit. a); 
d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța 
alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha 
prin documente contabile interne. 
e) factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă 
sau document oficial de certificare a lotului de sămânţă din productia proprie a fermierului 
care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru 
însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă 
comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt 
document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 
2003/17/CE sau avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de 
soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi 
conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul 
prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. 
Cantitatea minimă de sămânţă necesară la hectar este inclusă în anexa nr. 5 la Ordinul 
MADR nr. 45/2021; 
f) în cazul loturilor semincere, prin excepţie de la lit. a) - e), fermierul prezintă: 

   (i) factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau 
deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă 
certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă 
către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul 
soiului; şi/sau 
   (ii) factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau 
fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să 
reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi 
ale caror exploatatii sunt situate pe teritoriul național; 
 

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la lit. a)- f) este 
30 aprilie a anului următor anului de cerere. 
 
7.2 Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă fermierilor care:  
a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fânsau 
produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină sau 200 de kg de sămânța 
certificată;  
b) au comercializat cel puţin producţia minimă de masa verde sau fan sau produse 
derivate din fan prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în 
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RNE şi/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol, și/sau 
c) au consumat cu animalele înscrise în RNE şi/sau cu păsările pe care le deţin, şi/sau au 
stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă de masa verde sau 
fan sau produse derivate din fan prevăzute la lit. a) obţinută în fermă. Verificarea 
eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe 
specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5, a calculului efectivului mediu furajat din fermă 
şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în 
anexa nr. 51 întocmită şi semnată de către fermier. Dovada consumului producției obținute 
în fermă cu animale înscrise în RNE şi/sau cu păsările pe care le dețin şi/sau a stocării în 
vederea consumului cu acestea (cel putin productia minima, pe baza consumurilor de 
furaje normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul MADR nr. 
45/2021, şi calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân 
obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în anexa nr. 7  la Ordinul MADR nr. 
45/2021, întocmită şi semnată de către fermier.  
d) în cazul loturilor semincere de lucernă, au comercializat cel putin productia minima de 
200kg/ha sămânța certificată cultivatorilor de lucerna a caror exploatatii sunt situate pe 
teritoriul național, pe baza de factura si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol; 
e) pentru obtinerea productiei de masa verde sau fan sau produse derivate din fan, 
prevazute la lit. a), cât şi în cazul loturilor semincere de lucerna prevazute la lit. d) 
utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile prebază, bază şi certificată, în 
conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MADR nr. 155/2010 privind producerea în 
vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere şi cu Ordinul 
MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru 
producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi 
pentru fibre şi plante furajere în România. 
 
Documentele privind utilizarea seminţei certificate oficial sunt:  
Factura de achiziţie a seminţelor este însoţită de documentul oficial de certificare a lotului 
de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru 
însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă 
comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt 
document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 
2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi 
conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul 
prezintă documentul / documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. 
Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5 la Ordinul 
MADR nr. 45/2021. 
În cazul loturilor semincere de lucernã, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul 
de comercializare a produselor din sectorul agricol din care sa reiasa comercializarea a 
minimum 200 kg sãmânțã de lucernã certificatã/ha catre cultivatorii de lucerna ale caror 
expolatatii sunt situate pe teritoriul național sau factura pentru servicii multiplicare sămânța 
de lucerna emisa catre mentinatorul sau detinatorul soiului, din care sã reiasã ca i-a livrat 
minimum 200 kg sãmânþã de lucernã certificatã/ha. In situatia in care factura pentru 
servicii multiplicare este emisa catre detinatorul soiului, prezinta si contractul dintre 
menținătorul și deținătorul soiului. 
Termenul final de depunere la APIA a documentelor menţionate este 31 martie a anului 
următor anului de cerere curent. 
 
Pentru solicitarea schemei de sprijin cuplat la lucernă,se utilizează următoarele coduri de 
cultură: 
- 9747 pentru lucerna cultivată în anii anteriori anului 2021 
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- 9748 pentru cultura înfiinţată în anul de cerere 
- 9749 în cazul lucernei pentru sămânţă. 
 
7.3_4 Sprijinul cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare 
 
7.3. Sprijinul cuplat pentru mazăre boabe pentru industrializare se acordă fermierilor 
care:  
a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe la o unitate de 
industrializare/procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor 
Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 sau autorizata/inregistrata potrivit prevederilor Ordinului 
ANSVSA nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi/sau 
b) au consumat cu animalele inscrise in RNE pe care le detin in ferma minimum 1,9 tone 
mazare/ha procesata si/sau au stocat in vederea procesarii minimum 1,9 tone mazare/ha 
obtinuta in ferma pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilitatii pentru sprijinul cuplat 
se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevazute in anexa 
nr. 7, întocmită si semnata de catre fermier. Dovada consumului producției obținute în 
fermă cu animale înscrise în RNE pe care le detin in ferma şi/sau a stocării în vederea 
consumului cu acestea (cel putin productia minima, pe baza consumurilor de furaje 
normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr. 6 la Ordinul MADR nr. 45/2021, şi 
calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe 
perioada anului de cerere prevăzute în Anexa nr. 7  la Ordinul MADR nr. 45/2021 
întocmită şi semnată de către fermier  
c) fac dovada livrării cantității minime prevăzută la lit.a), pe bază de factură sau pe baza 
filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricola comercializării 
producţiei; 
d) fac dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a 
seminţei, în conformitate cu Legea nr. 266/2005 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1366/2005  pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice 
privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau 
comercializarea seminţelor de legume, denumit în continuare Ordinul nr.1366/2005;  
Documentele doveditoare specifice:  
a) factura de livrare a producţiei minime sau fila/filele din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol; 
b) factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă 
sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare" sau 
Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" 
sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent 
documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară 
terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială 
care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței 
certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele 
oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantităţile minime de sămânţă 
necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Termenul final de depunere la APIA a documentelor de mai sus este 1 decembrie a anului 
de cerere.  
Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la 
data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. 
 
7.4. Sprijinul cuplat pentru fasole boabe pentru industrializare se acordă fermierilor 
care:  
a) livrează cantitatea minimă de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de 
industrializare/procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor 
Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului 
ANSVSA nr. 44/2017, cu modificările ulterioare; 
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b) fac dovada livrării cantității minime prevăzută la lit.a), pe bază de factură sau pe baza 
filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricola comercializării 
producţiei; 
c) fac dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a 
seminţei, în conformitate cu Legea nr. 266/2005 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1366/2005 pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice 
privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau 
comercializarea seminţelor de legume, denumit în continuare Ordinul nr.1366/2005. 
Documentele doveditoare specifice:  
a) factura de livrare a producţiei minime sau fila/filele din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol; 
b) factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă 
sau  Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare" sau 
Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" 
sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent 
documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară 
terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială 
care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminţei 
certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele 
oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de sămânţă 
necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Termenul final de depunere la APIA a documentelor de mai sus este 1 decembrie a anului 
de cerere.  
Procesatorii care cultivă fasole boabe fac dovada procesării producţiei proprii până la data 
de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne. 
 
7.5. Sprijinul cuplat pentru cultura de cânepă pentru ulei și/sau fibră se acordă 
fermierilor care:  
a) În cazul în care cultivatorii sunt şi procesatori înregistraţi la ONRC prezintă documente 
contabile interne ca dovadă a procesării producţiei proprii în situaţia în care fermierul are şi 
calitatea de procesator;  
b) fac dovada că au realizat o producţie minimă de 500 kg seminţe/ha și/sau 5000 kg 
tulpini uscate/ha;  
c) deţin autorizaţie de cultivare emisă de DAJ şi respectă condiţiile specifice privind 
cultivarea cânepei, conform legislaţiei privind cultivarea plantelor ce conţin substanţe 
stupefiante şi psihotrope. 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 transmit 
Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - 
Filiala Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi 
prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de 
identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 
septembrie a anului de recoltă.  
Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala 
Blaj are obligaţia să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de 
recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă  cultivată cu cânepă 
pentru fibră şi seminţe care include 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. 
d) fac dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi 
cu Ordinul MADR nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice 
pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante 
oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România. 
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Documentele doveditoare specifice:  
a) copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte activitatea de procesare a 
unităţii către care a livrat producţia; 
b) proces-verbal de recepţie însoţit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol,din care să reiasă ca s-a comercializat 
producţia minimă prevăzută la alin. (1) lit. b); 
b1) în situaţia în care fermierul  are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului,  acesta face dovada procesării producţiei minime, prin 
documente contabile interne 
c) raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibrăşi seminţe, 
emis de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească 
- Filiala Blaj, care include 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; 
d) factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă 
sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau 
Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" 
sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent 
documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară 
terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială 
care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminţei 
certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele 
oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de sămânţă 
necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
e) copia autorizaţiei de cultivare emisă de DAJ;  

Termenul de depunere la APIA a documentelor de mai sus este 31 martie, inclusiv, a 
anului următor anului de cerere. 
 
7.6. Sprijinul cuplat pentru cultura de orez se acordă tuturor exploataţiilor orizicole care:  
a) valorifică o producţie minimă de 4.500 kg/ha orez pe bază de factură sau pe baza 
filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializarii 
productiei. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada 
procesării producţiei proprii prin documente contabile interne; 
b) fac dovada că utilizează sămânţă certificată însoţită de documentul oficial de calitate a 
seminţei certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul MADR 
nr.149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Factura de achiziţie a seminţelor este însoţită de documentul oficial de certificare a lotului 
de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru 
însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă 
comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt 
document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 
2003/17/CE privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, 
efectuate în ţări terţe, şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare Decizia Consiliului2003/17/CE, sau eticheta 
oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării 
seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul / 
documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de 
sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Termenul de depunere la APIA a documentelor de mai sus este 31 martie a anului următor 
anului de cerere curent. 
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7.7. Sprijinul cuplat pentru cultura de sămânţă de cartof se acordă fermierilor care:  
a) au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de 
inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza 
teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le 
prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de 
depunere a cererilor unice de plată; 
b) valorifică minimum 15.000 kg sămânţă de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din 
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA 
până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere;  
c) prezintă documente privind utilizarea seminţei certificate:  
- factura  de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminţelor de cartof, 
pentru cantitatea corespunzatoare suprafetei declarate, insotita/insotite de: (i) documentul 
de calitate si conformitate al furmizorului; sau 
(ii) orice alt document echivalent documentului mentionat emis într-un stat membru al 
Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 
2003/17/CE; sau  
(iii) o eticheta oficială pentru fiecare lot însămânțat care ţine loc de document de calitate şi 
conformitate.  
In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta 
documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânța cu 
mentiunea “Necesar propriu”. Acestea se prezinta la APIA până la data limita de depunere 
a cererilor unice de plata. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în 
Anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021.  
 
7.8. Sprijinul cuplat pentru cultura de hamei se acordă fermierilor activi care:  
a) au încheiat un contract cu o fabrică de bere/unităţi de procesare a hameiului pentru 
scop farmaceutic/unități de procesare  a hameiului  pentru producția de bere,  înregistrate 
în Oficiul Național al Registrului Comerțului. Fac exceptie fermierii care au si calitatea de 
procesator, inregistrat la Oficiul Național al Registrului Comertului, pentru productia ce 
urmeaza a fi procesata in unitatea proprie;  
b) au înregistrat contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ, 
respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către 
solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Copia contractului 
menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul 
depune cererea unică de plată.  
c) fac dovada producţiei minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal 
de constatare încheiat între DAJ şi fermier, care se depune la APIA, pâna la data de 1 
decembrie a anului de cerere. 
d) în situaţia în care fermierul  are şi calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional 
al Registrul Comerţului, acesta face dovada procesării producţiei minime prevăzute la lit. 
c), prin documente contabile interne, pana la data de 15 mai a anului următor anului de 
cerere. 
 
7.9. Sprijinul cuplat pentru cultura de sfecla de zahăr se acordă fermierilor care:  
a) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de 
MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru 
sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul 
desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza 
verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor 
agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. O 
copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa 
vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul 
verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii 
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DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează 
la DAJ. 
b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură 
pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr 
recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 
31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;” 
c) prezintă până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent 
documente privind utilizarea seminţei certificate, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 
documentul oficial de certificare a lotului de sămânţăsau Buletinul de analiză oficială, cu 
menţiunea "Sămânţă admisă pentru însămânţare" ori Buletinul de analiză oficială cu 
menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi 
conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate, 
emis într-un stat membru al Uniunii Europene ori într-o ţară terţă care are echivalenţă 
conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de 
document de calitate şi conformitate sau adeverinta eliberata de fabrica de zahar cu care 
fermierul a incheiat contractul de producere a sfeclei de zahar. Cantităţile minime de 
sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
 
7.10. Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor 
care:  
a) cultivă în câmp tomate;  
b) livrează cantitatea minimă de 15 tone/ha tomate la o unitate de industrializare 
înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 
111/2008; 
c) fac dovada valorificării cantităţii minime prevăzută la lit. c) pe baza facturii sau a 
filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 
1 noiembrie a anului de cerere, 
d) unităţile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producţiei proprii, 
prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie  a anului de cerere;  
e) prezintă până la data de 1 noiembrie a anului de cerere documente privind utilizarea 
seminţei certificate:  
Factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă 
sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau 
Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" 
sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent 
documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară 
terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială 
care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la 
data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea seminţelor 
certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea 
seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară 
activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. În 
cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă 
documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantităţile 
minime de sămânţă necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt 
incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Sămânţa utilizată la infiintarea culturii trebuie să fie certificată oficial inclusiv categoria 
standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice 
privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi 
plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare, denumit 
în continuare Ordinul MAPDR nr. 1269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1366/2005 pentru 
aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, 
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controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1366/2005. 
Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri 
înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de 
cerere respectiv.  
Procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de 
semănat pe hectar. 
În situația în care fermierul înființează cultura prin răsad, pe care-l achiziționează de la o 
terță persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de 
achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe 
plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de 
calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe 
paşaportul fitosanitar dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată 
de ITCSMS pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea 
corespunzătoare suprafeţei declarate. 
 
7.11. Sprijinul cuplat pentru castraveţi destinaţi industrializării se acordă fermierilor 
care:  
a) cultivă în câmp castraveţi;  
b) fac dovada valorificării producţiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de 
cerere;  
c) livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveţi la o unitate de industrializare 
înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 
111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;  
d) unităţile de industrializare care cultivă castraveţi fac dovada procesării producţiei proprii, 
prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;  
e) prezintă până la data de 1 noiembrie a anului de cerere documente privind utilizarea 
seminţei certificate. 
Factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă 
sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau 
Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" 
sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent 
documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară 
terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială 
care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la 
data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea seminţelor 
certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea 
seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară 
activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. În 
cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă 
documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantităţile 
minime de sămânţă necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt 
incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
 
Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri 
înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de 
cerere respectiv. 
Procentul din sămânţă certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de 
semănat pe hectar. 
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7.12_13 Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spaţii protejate (legume cultivate 
în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză timpurie şi extratimpurie  şi legumele 
cultivate în solarii: tomate, castraveţi, vinete, ardei şi varză) 
 
7.12. Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spatii protejate, sere se acordă 
fermierilor activi care fac dovada cultivării următoarelor:  
a) tomate pentru consum în stare proaspătă; 
b) castraveţi pentru consum în stare proaspătă sau destinaţi industrializării; 
c) ardei pentru consum în stare proaspătă; 
d) varză pentru consum în stare proaspătă. 
Sprijinul cuplat pentru culturile susmentionate se acordă fermierilor activi care fac dovada 
comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de 
legumele cultivate: 
a) 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă; 
b) 50 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă; 
c) 50 tone la castraveţi destinaţi industrializării;  
d) 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă; 
e) 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă. 
Dovada comercializării legumelor o constituie factura/facturile sau  fila/filele din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 
noiembrie a anului de cerere. Castraveţii destinaţi industrializării se comercializează către 
unităţi de industrializare înregistrate pentru siguranţa alimentelor potrivit prevederilor 
Ordinului ANSVSA nr. 111/2008; 
Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, inclusiv categoria 
standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1269/2005  şi cu 
Ordinul MAPDR nr.1366/2005. 
 
Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de 
semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă 
sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, 
produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de 
plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv. 
 
Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu 
menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu 
menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi 
conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate 
emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă 
conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de 
document de calitate şi conformitate şi factura de achiziţie a seminţei, se depune la APIA 
până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea 
seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru 
calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi 
desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului 
săditor. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă 
documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă.Cantităţile 
minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim de seminţe la 1 gram sunt 
incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
 
Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere proprii fac dovada procesării 
producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente 
contabile interne. 
Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere sau solarii în care legumele nu sunt cultivate 
pe pământ. 
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7.13. Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spații protejate, solarii se acordă 
fermierilor activi care fac dovada cultivării următoarelor:  
a) tomate pentru consum în stare proaspătă; 
b) castraveţi pentru consum în stare proaspătă; 
c) castraveţi destinaţi industrializării; 
d) ardei pentru consum în stare proaspătă; 
e) varză pentru consum în stare proaspătă; 
f) vinete pentru consum în stare proaspătă. 
Sprijinul cuplat pentru culturile susmentionate se acordă fermierilor activi care fac dovada 
comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de 
legumele cultivate: 
a) 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă; 
b) 30 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau industrializării; 
c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă; 
d) 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă; 
e) 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă. 
Dovada comercializării legumelor o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 
noiembrie a anului de cerere. Castraveţii destinaţi industrializării se comercializează către 
unităţi de industrializare înregistrate pentru siguranţa alimentelor potrivit prevederilor 
Ordinului ANSVSA nr. 111/2008; 
Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, inclusiv categoria 
standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1269/2005  şi cu 
Ordinul MAPDR nr.1366/2005. 
Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de 
semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă 
sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, 
produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de 
plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv. 
Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu 
menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu 
menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi 
conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate 
emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă 
conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de 
document de calitate şi conformitate şi factura de achiziţie a seminţei, se depune la APIA 
până la data de 1 noiembrie a anului de cerere curent. Documentele care atestă calitatea 
seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru 
calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi 
desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului 
săditor. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă 
documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile 
minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim de seminţe la 1 gram sunt 
incluse în anexa nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere sau solarii proprii fac dovada 
procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin 
documente contabile interne. 
Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere sau solarii în care legumele nu sunt cultivate 
pe pământ. 
 
7.14_17 Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializarii (prune, mere, cireşe, 
vişine, caise şi zarzăre) 
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7.14. Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializarii, prune se acordă 
fermierilor activi care exploatează livezi de pruni. 
Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării cantităţii minime 
anuale pe hectar de 5,6 tone. 
Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru 
siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie 
factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol. 
Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada 
industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 5,6 tone prin 
documente contabile interne. 
Dovezile sus menţionate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de 
cerere. 
 
7.15. Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializarii, mere se acordă fermierilor 
activi care exploatează livezi de meri. 
Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării cantităţii minime 
anuale pe hectar de 7,8 tone. 
Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru 
siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie 
factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol. 
Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de meri fac dovada 
industrializării producţiei proprii în cantităţile minime anuale pe hectar de 7,8 tone prin 
documente contabile interne. 
Dovezile sus menționate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de 
cerere. 
 
7.16. Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializarii, cirese si visine, se 
acordă fermierilor activi care exploatează livezi de ciresi si visini. 
Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării cantităţii minime 
anuale pe hectar de 4,4 tone. 
Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru 
siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie 
factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol. 
Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de cireşi şi vişini fac 
dovada industrializării producţiei proprii în cantităţile minime anuale pe hectar de 4,4 tone 
prin documente contabile interne. 
Dovezile sus menţionate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de 
cerere. 
 
7.17. Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializarii, caise şi zarzăre, se 
acordă fermierilor activi care exploatează livezi de caisi si zarzari. 
Sprijinul cuplat se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării cantităţii minime 
anuale pe hectar de 4,7 tone. 
Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru 
siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 o constituie 
factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol. 
Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de caisi si zarzari fac 
dovada industrializării producţiei proprii în cantitățile minime anuale pe hectar de 4,7 tone 
prin documente contabile interne. 



51 

 

Dovezile mai sus mentionate se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului 
de cerere. 
 
7.18. Sprijinul cuplat pentru cultura de cartofi timpurii pentru industrializare se 
acordă fermierilor care:  
a) cultivă cartof timpuriu, categorie care include cartoful semitimpuriu și de vară. 
b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 12,5 tone/ha, către o unitate de 
procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA 
nr.111/2008; 
c) fac dovada comercializării producţiei pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, care se depun la APIA până la data de 30 
octombrie a anului de cerere; 
d) în situația în care fermierul  are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța 
alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime, prin documente 
contabile interne, până la data de 30 octombrie a anului de cerere. Pentru cultura înfiinţată 
începând cu anul anterior anului de cerere, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează 
sămânţa certificată oficial din categoriile Prebază, Bază şi Certificată, în conformitate 
cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul nr. 1.266/2005. 
 
Pentru samânța achiziționata de la terți, fermierul prezinta factura de achiziție sau fila/filele 
din carnetul de comercializare a semintei de cartof, pentru cantitatea corespunzatoare 
suprafeței declarate, însoțită de:  
(i) documentul de calitate şi conformitate al furnizorului ca producător al semințelor sau 
copie de pe acest document în cazul in care furnizorul nu este si producător al semințelor; 
sau  
(ii) orice alt document echivalent documentului menţionat emis într-un stat membru al 
Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului   
2003/17/CE; sau  
(iii) o eticheta oficială pentru fiecare lot insămânțat care ţine loc de document de calitate şi 
conformitate. 
În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă 
documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu 
menţiunea “necesar propriu”. Documentele se prezintă la APIA până la data de 1 august a 
anului de cerere. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa 
nr. 5 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Verificarea realizării producţiei minime anuale se face prin raportarea cantităţii livrate în 
cadrul măsurii la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul 
cuplat pentru măsura respectivă. 
 
Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic 
7.19. Sprijinul cuplat pentru creşterea ovinelor 
Documente specifice: 
- a) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor, pentru care 
se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei și înscrierea/înregistrarea oilor în 
registrul genealogic al rasei, pentru care se solicită SCZ și respectarea raportului de 
maximum 35 femele ovine la un berbec înscris în registrul genealogic al rasei, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr. 9b partea A din Ordinul MADR nr. 45/2021; și/ sau 

- b) adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean, prin care se 
confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine neînscrise și 
neînregistrate  într-un Registru Genealogic la un berbec cu certificat de origine, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr. 9b partea B din Ordinul MADR nr. 45/2021. 
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Termenul limită de depunere al documentelor mai sus menţionate este data de 01.09.2021 
inclusiv. 
 
7.20. Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor 
Documente specifice: 
a) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea țapilor pentru care se 
solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei și înscrierea/înregistrarea caprelor în 
Registrul genealogic al rasei, pentru care se solicită SCZ și respectarea raportului de 
maximum 35 femele caprine la un țap înscris în Registrul genealogic al rasei, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr. 9b partea A din Ordinul MADR nr. 45/2021;  

și/sau 
b) adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean, prin care se 
confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele caprine neînscrise și 
neînregistrate într-un Registru Genealogic la un țap cu certificat de origine, al cărei model 
este prevăzut în anexa nr. 9b partea B din Ordinul MADR nr. 45/2021. 
Termenul limită de depunere al documentelor mai sus menţionate este data de 01.09.2021 
inclusiv 

 
7.21. Sprijin cuplat pentru creşterea taurinelor din rase de carne  
Documente specifice: 
- copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită SCZ-categoria taurine de 

carne ; 
- adeverinţa eliberată de agenţia / asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea / înregistrarea vacilor de 
carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară și 
înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr.9c din Ordinul MADR nr. 45/2021; 

 
7.22 Sprijin cuplat pentru vacile de lapte 
Documente specifice: 
- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ-VL; 
- adeverinţa eliberată de asociaţia/ agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/ înregistrarea vacilor de 
lapte, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, al cărei model este 
prevăzut în anexa nr.9d din Ordinul MADR nr. 45/2021 

-  copie de pe cel puţin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de 
minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din 
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care 
efectuează livrare de lapte; sau 
- copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 
pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui sau 
- copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente 
laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin 
automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică sau 
- copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC 
sau 
- copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe o notă de 
intrare-recepţie în unitatea de procesare din care rezultă livrarea şi recepţia laptelui la 
unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de 
ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 
 
7.23 Sprijin cuplat pentru cresterea bivoliţelor de lapte  
Documente specifice: 
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- copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită SCZ; 
-   adeverinţa eliberată de asociaţia / agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea / înregistrarea bivoliţelor 
pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei, al cărei model este 
prevăzut în anexa nr. 9a din Ordinul MADR nr. 45/2021. 

7.24. Sprijin cuplat pentru viermi de mătase 
Documente specifice: 
- copie contract de livrare cu o unitate de procesare/ un operator din domeniu care are 

ca obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea 
fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături, pentru minimum 15 kg gogoşi crude pentru 
fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile (doar în cazul 
procesării prin terți).   

- factura de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de mătase și copia autorizației sanitar 
veterinare a vanzatorului /documente contabile interne din care să reiasă cantitatea 
totală de ouă de viermi de mătase produse și cantitatea de ouă de viermi de mătase 
transformate în gogoși crude de mătase din cantitatea totală și autorizația sanitar-
veterinară pentru producerea materialului sericicol (ouă de viermi de mătase) (doar 
dacă există la data depunerii cererii, termenul limită de depunere al documentelor este 
data de  02.12.2021 inclusiv) 

- factura de vânzare a gogoșilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele 
din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor 
fizice. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada 
procesării producției proprii de gogoși crude de mătase în unitatea proprie, prin 
documente contabile interne (doar dacă există la data depunerii cererii, termenul limită 
de depunere al documentelor este data de 02.12.2021 inclusiv). 

 
Documentele menţionate anterior sunt puse la dispoziția APIA de către fermier, si  
prin orice mijloace de comunicatii disponibile, cu excepția următoarelor documente: 
 

 Adeverința eliberată de către asociaţia / agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 
registrului genealogic al rasei, poate fi transmisă către APIA prin poșta electronică, poștă, 
sau prin alte mijloace de comunicare electronică de către asociația / agenția emitentă, cu 
informarea fermierului; 

 Adeverința eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean pentru sprijinul 
cuplat ovine, caprine poate fi transmisă către APIA prin poșta electronică, poștă sau prin 
alte mijloace de comunicare electronică de către biroul județean/oficiul judeţean ANZ; 

 Pentru P8 din M10, Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, 
adeverința eliberată, la solicitarea fermierului, de către asociația acreditată cu înființarea și 
menținerea registrului genealogic, avizată de ANZ, poate fi transmisă către APIA prin 
poșta electronică, poștă, sau prin alte mijloace de comunicare electronică de către oficiul 
judeţean ANZ. 
 

- Documentele mai sus menționate sunt păstrate la dosarul cererii, 
- Documentele depuse după termenul limită de depunere a documentelor 

specifice, nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective. 
 

8. Măsuri de dezvoltare rurală: 
Documente specifice: 
Măsura 10 
Pentru pachetul 5 din M 10 - fermierii vor depune odată cu cererea sau până la termenul 
limită de depunere a cererilor unice de plată documente justificative pentru dovedirea 
utilizării a doi hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite pentru cultura înscrisă în declaraţia de 
suprafaţă, astfel: certificatul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare a 



54 

 

seminţei care include informaţiile: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (semi-
timpuriu/timpuriu şi semi-tardiv/tardiv) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul 
oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului. 
Pentru pachetul 8 din M 10 - fermierul va prezenta la depunerea/modificarea cererii unice 
de plată (sau până la termenul limită de depunere a acestora), Adeverinţa eliberată de 
Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata P8, avizată de ANZ. 
In cazul în care efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, 
sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica 
APIA, în 15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului şi de a reface efectivul de 
femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare. În cazul în care 
efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, 
sprijinul va fi redus. 
Documentele care trebuie depuse de către fermier odată cu Notificarea privind înlocuirea 
efectivului de animale aferent pachetului 8-M 10 dacă efectivul de animale se reduce sunt: 
- certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării;   
- act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii, 
- document de livrare, în cazul vânzării animalelor,  
- document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie, în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau 
atacului animalelor sălbatice.  
- Adeverinţă eliberată de Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la 
plata P8 În adeverinţă trebuie specificate atât animalele înlocuite (nr. identificare animal) 
cât şi cele care înlocuiesc (nr. identificare animal). Animalele care înlocuiesc  trebuie să fie 
femele reproducătoare de rasă pură înscrise în secţiunea principală a Registrului 
Genealogic. 
 
Măsura 11 
În cazul solicitãrii sprijinului aferent submãsurilor 11.1, 11.2, fermierul trebuie să prezinte 
urmãtoarele documente în termen: 
- copie fişă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din 
Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare (care se depune odată 
cu documentul justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de 
confirmare a conversiei)  şi care trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în 
curs). Conform art. 2 alin. 1 din Ordinul MADR  nr.1253/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au 
obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică (de a depune 
documentația prevăzută la art. 2 alin. 10 la DAJ). Pentru anul 2021 termenul de 16 mai se 
implinește într-o zi nelucrătoare. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, 
termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează; 
- copia documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de 
confirmare a conversiei) şi anexa la certificat conformă Anexei nr. 6 din Ordinul MADR nr. 
895/2016, cu modificările şi completările ulterioare care se depun până la data de 15 
octombrie 2021  inclusiv Documentul justificativ şi anexa trebuie emise în fiecare an de 
cerere. Lipsa documentului/depunerea lui după termen conduce la respingerea 
suprafețelor de la plata M11 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.  
Documente specifice M 10 și M11: 
Fermierii care accesează Măsura 10 şi/sau Măsura 11 trebuie să facă dovada deținerii 
competențelor sau a obținerii cunoștințelor și informațiilor necesare implementării 
angajamentelor.  
În acest sens, se prezintă la APIA documentul doveditor (ex. Atestat, Diplomă, Certificat 
etc.) până la 11 octombrie 2021 inclusiv, astfel: 
În cazul M10: 

 pentru angajamentele deschise în 2019, dacă suprafața angajată (determinată în 
primul an de angajament) pe cel puţin unul din pachetele M 10 este de maxim 300 
ha (pentru un număr de animale de maxim echivalentul a 100 UVM pentru P8), 
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 pentru angajamentele deschise în anul 2020- dacă în campania curentă, suprafaţa 
angajată pe cel puţin unul din pachetele M 10 depășește 300 ha (pentru un număr 
de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM pentru P8), 

 pentru angajamentele fermierilor care nu au putut beneficia de 
cursuri/instruire/pregătire din cauza pandemiei COVID-19 și pentru care 
depunerea documentului justificativ privind deținerea competențelor necesare 
implementării angajamentelor a fost amânată în anul 2020 până la data de 
depunere aplicabilă pentru anul următor (2021) în condițiile Ordinului MADR nr. 
259/2020 privind unele măsuri aplicate în anul 2020 în contextul efectelor 
pandemiei COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă 
și măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 . 

De asemenea, pentru a se evita aplicarea sancțiunilor pentru neconformitate repetată / 
intenționată, documentul trebuie prezentat în campania imediat următoare celei în care 
trebuia depus sau în campaniile următoare. În acest sens, până la 11 octombrie 2021 
inclusiv, dacă documentele nu au fost depuse în termenul reglementat, acestea se depun: 

 pentru angajamentele deschise în 2017 și 2018, indiferent de mărimea suprafeței, 
respectiv indiferent de numărul de animale pentru P8, 

 pentru angajamentele deschise în 2019, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul 
din pachetele M 10 este mai mare de 300 ha, respectiv pentru un număr de animale 
mai mare decât echivalentul a 100 UVM pentru P8. 

În cazul M11: 
 pentru angajamentele deschise în 2020, dacă suprafața angajată (determinată în 

primul an de angajament) pe cel puțin unul din pachetele submăsurilor (sM) 
11.1/11.2 este de maxim 300 ha (inclusiv pentru angajamentele sM11.1 pentru 
care, la finalizarea perioadei de conversie nu a fost deschis un angajament 
sM11.2), 

 pentru angajamentele deschise în anul 2021: 
 în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete 

depășește 300 ha, 
 în baza sM11.2 care nu urmează unui angajament asumat în baza sM11.1, 

dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete depășește 300 ha, 
 în baza sM11.2 care urmează unui angajament asumat în baza sM11.1 

deschis în anul 2020 în ultimul an de conversie, dacă suprafața angajată este 
de maxim 300 ha, 

pentru angajamentele fermierilor care nu au putut beneficia de cursuri/instruire/pregătire 
din cauza pandemiei COVID-19 și pentru care depunerea documentului justificativ privind 
deținerea competențelor necesare implementării angajamentelor a fost amânată în anul 
2020 până la data de depunere aplicabilă pentru anul următor (2021) în condițiile Ordinului 
MADR nr. 259/2020 privind unele măsuri aplicate în anul 2020 în contextul efectelor 
pandemiei COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă și 
măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020.De asemenea, pentru a se evita aplicarea sancțiunilor pentru neconformitate 
repetată / intenționată, documentul  trebuie prezentat în campania imediat următoare celei 
în care trebuia depus sau în campaniile următoare. În acest sens, dacă nu au fost depuse 
în termenul reglementat, documentele se depun până la 11 octombrie 2021 inclusiv, 
pentru: 

 angajamentele deschise în 2018, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din 
pachetele sM11.1/11.2 este de maxim 300 ha, 

 angajamentele deschise în 2019, indiferent de mărimea suprafeței angajate,  
 angajamentele deschise în 2020, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din 

pachetele sM11.1/11.2 este mai mare de 300 ha, 
 angajamentele sM11.1 căror perioadă de conversie s-a încheiat anterior anului 

2021 și pentru care fermierul nu a deschis un angajament sM11.2, dacă: 
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• angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2019 pentru suprafețe mai mari de 
300 ha, 

• angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2018 pentru suprafețe mai mici de 
300 ha. 

 angajamentele deschise în baza sM11.2 care urmează unui angajament în baza 
sM11.1 a cărui perioadă de conversie s-a finalizat, conform tabelului următor: 

 

An deschidere  
angajament sM11.2  

(după un angajament 
sM11.1 a cărui 

perioadă de conversie 
s-a finalizat)  

An 
deschidere 
angajament 

sM11.1 

An finalizare 
perioada de 
conversie 

Suprafața 
angajată 

2021 20209 20209 > 300 ha 

2021 2019 2020 ≤ 300 ha 

2021 2019 2020 > 300 ha 

2020 2019 2019 ≤ 300 ha 

2020 2019 2019 > 300 ha 

2020 2018 2019 ≤ 300 ha 

2019 2018 2018 ≤ 300 ha 

 
Dacă documentul justificativ nu a fost depus la APIA în termen se vor aplica sancţiuni 
pentru nerespectarea cerinţei specifice conform prevederilor Ordinului MADR nr. 194/ 
2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse 
începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agro - mediu și climă”, 11 „Agricultura 
ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice”, prevăzute în PNDR 2014-2020 cu modificările și completările 
ulterioare 

 
Precizări privind efectuarea transferului de exploataţie care reprezintă vânzarea sau 
arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de 
producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată, conform art. 2 alin.1 
lit. p) din OUG nr. 11/2021. Se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri 
înscrişi în RUI, gestionat de APIA. 
 
Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii de către APIA a 
deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploataţia agricolă.  
În baza art 8 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014: ,,(2) Dacă o exploataţie este 
transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor, a unei 
cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de 
acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin 
pentru exploataţia transferată.  
(3) Ajutorul sau plata solicitat(ă) de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea 
următoarelor condiţii:  
(a) pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de statele membre, cesionarul 
informează autoritatea competentă în legătură cu transferul şi solicită plata ajutorului 
şi/sau a sprijinului;  
(b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de autoritatea 
competentă;  
(c) sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce 
priveşte exploataţia transferată.  
(4) După momentul în care cesionarul a informat autoritatea competentă şi a solicitat plata 
ajutorului şi/sau a sprijinului în conformitate cu alin. (3) litera (a): 
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(a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi 
autoritatea competentă generat de cererea de ajutor, de cererea de sprijin sau de cererea 
de plată sunt atribuite cesionarului;  
(b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate 
declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării 
normelor relevante ale Uniunii;  
(c) exploataţia transferată este considerată, după caz, o exploataţie separată pe durata 
anului de cerere în cauză.  
(5) După caz, statele membre pot decide să acorde ajutorul şi/sau sprijinul cedentului. În 
acest caz:  
(a) cesionarul nu primeşte niciun ajutor sau sprijin;  
(b) statele membre aplică mutatis mutandis cerinţele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4)”. 
Fermierul care preia exploataţia agricolă depune fizic sau electronic la centrul 
local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti APIA unde a fost depusă cererea 
de plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă Cererea de transfer de exploataţie 
însoţită de documentele care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract 
de vânzare-cumpărare / arendă / închiriere / concesionare / donaţie / comodat sau altele 
asemenea şi dovada contului bancar activ, pe teritoriul României. Dacã fermierul care a 
transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de platã depusã la A.P.I.A. sprijinul aferent 
unui ANT sector vegetal și/sau sprijin cuplat, a depus fizic sau electronic sau prin alte 
mijloace disponibile la dosarul cererii sale de platã un contract de procesare încheiat cu un 
procesator autorizat în termenul stabilit, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu 
trebuie sã încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care sã figureze numele 
noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, 
având în vedere faptul cã acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. 
Vor fi respectate prevederile art. 1847 privind interdicţia subarendării din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 
 
Transfer de angajament pentru M 10, M 11 – reprezintă preluarea voluntară de către 
cesionar a obligaţiilor şi drepturilor care decurg din angajamentele asumate de către 
cedent în legătură cu respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului pentru fiecare 
măsură/submăsură/pachet/varianta vizată. 
Transferul angajamentelor încheiate în cadrul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală 
se poate realiza astfel: 
1. prin transfer total de exploataţie și, implicit, transfer total de angajament, prin 
documentul „Cererea de transfer de exploatație”, pentru toate mãsurile din cererea unică 
de plată. In cazul transferului total de exploataţie, opţiunea privind preluarea sau 
nepreluarea de către cesionar, se aplică tuturor angajamentelor existente în cererea 
fermierului cedent, indiferent de pachet sau de măsura. 
2. prin transfer parţial de exploataţie, prin documentele „Declaraţia privind 
transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu și/sau agriculturã ecologicã” 
(cazurile a şi b) şi „Declaraţie privind transmiterea / preluarea angajamentului de agro-
mediu aferent pachetul 8 - creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 
abandon al măsurii 10” (cazul c): 
    a. cu transfer total de angajament, la nivel de total suprafață angajată în cazul: P4, P5, 
P11.1 din M 10.     

b. cu transfer parţial de angajament, la nivel de parcelă în cazul: P1, P2, P3, P6, P7, P9, 
P10, P11.2 din M 10 și pachetele 1-6 din M 11. 

c. la nivel de rasă angajată în cazul P8-M 10 prin documentul  „Declaraţie privind 
transmiterea / preluarea angajamentului de agro-mediu aferent pachetul 8-creşterea 
animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon al măsurii 10. 
Dacă fermierul a notificat APIA cu privire la retragerea unui număr de animale, până la 
refacerea efectivului nu este acceptat transferul. 
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„Cererea de transfer de exploataţie”  trebuie să fie semnată atât de cedent, cât și de 
cesionar. Se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei 
decizii de plată. Pe parcursul unui an  de cerere se poate efectua un singur transfer pentru 
aceeași exploataţie. 
„Declaraţia privind transmiterea / preluarea angajamentului de agro-mediu și/sau 
agricultură ecologică” şi ,,Declaraţia privind transmiterea / preluarea angajamentului de 
agro-mediu aferent pachetul 8 - creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 
abandon al măsurii 10” trebuie să fie semnate atât de cedent, cât și de cesionar și 
prezentate la APIA până la data limită de depunere a cererii unice de plată; depunerea 
ulterior datei limită este considerată inadmisibilă. 
Pentru P4 și P7 fermierul care preia angajamentul are obligaţia să se asigure că în urma 
transferului, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul pentru bunele condiții 
agricole și de mediu ale terenurilor GAEC 4 referitor la protecţia solului pe timpul iernii, 
pachetul se va aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei 
ferme.  
Pentru angajamentele din cadrul M 10 şi M 11, dacã întregul teren care face obiectul 
angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga exploataţie este transferat(ã) altei 
persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din 
acesta aferentã terenului transferat poate fi preluat(ã) de cealaltã persoanã pentru 
perioada rãmasã sau poate înceta şi rambursarea nu este solicitatã în ceea ce 
priveşte perioada în care angajamentul a produs efecte.  
Noul utilizator al suprafetei în cauzã, care a preluat angajamentul existent, este 
responsabil pentru eventualele neconformitãti depistate ulterior transferului si ca urmare 
acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului 
pentru suprafața respectivã. 
În cazul transferului de exploatație/de angajament, cesionarul este informat de APIA prin 
documentul „Inştiinţare privind situaţia angajamentelor care fac obiectul transferului” 
asupra: stadiului implementării angajamentului de către cedent, pe suprafeţele vizate de 
transfer, până la acel moment conform HG nr. 226/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. Acest document se semnează de părțile implicate în transfer. 
 
În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 
termen de 15 zile calendaristice (conform art. 9 alin. (1) litera h) din OUG nr. 11/2021) de 
la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific pus la 
dispoziţie de APIA şi documentele aferente noii forme de organizare, documentele de 
numire/desemnare administrator, după caz), dovadă cont bancar activ pe teritoriul 
României şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii unice de 
plată). 
În baza art. 19 din Ordinul MADR nr. 45/2021: „Fermierii persoane fizice, pentru 
asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri 
în cadrul măsurilor prevăzute la art. 35 alin. (3) din ordonanţă, în cazul în care optează 
pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonanţă, depun iniţial cererea unică de 
plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun 
formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute la art. 29 din ordonanţă, până 
la data-limită de depunere a cererii unice de plată.”. 
În baza art. 19 litera h) din HG 226/2015, cu modificarile şi completările ulterioare:  
„Preluarea angajamentului în caz de deces se poate face:  
- când decesul fermierului a survenit înainte de efectuarea plății pentru anul curent și 
moștenitorul solicită plata și dovedește dreptul de utilizare a suprafețelor aflate sub 
angajament; 
- când decesul fermierului a survenit după efectuarea plăţii pentru anul curent și în 
campania următoare moştenitorul depune cerere de preluare în caz de deces și dovedește 
dreptul de utilizare a suprafețelor aflate sub angajament”. Dacă nu s-a solicitat preluarea 
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angajamentului în campania imediat următoare, această acţiune nu se va mai permite în 
niciunul dintre anii ulteriori de cerere (pe niciuna dintre campanii). 
În cazul schimbării formei de organizare şi în cazul echivalării entităţii, preluarea 
angajamentelor este obligatorie. 
 

Cazurile de forţă majoră/circumstanţe excepţionale/circumstanţe naturale 
Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 2 alin. (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 sunt notificate, în scris, de către fermieri la centrul 
local/judeţean al APIA unde au depus cererea unică de plată, printr-o Înştiinţare la care 
sunt ataşate actele originale de constatare ale fenomenului invocat, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să 
trimită respectiva notificare.  
Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 1306/2013 și art. 33 din OUG nr. 11/2021: 
„forţa majoră” şi „circumstanţele excepţionale” sunt recunoscute, în special, în următoarele 
cazuri:  
(a) decesul beneficiarului;  
(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;  
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;  
(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia 
agricolă;  
(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, 
respectiv, culturile beneficiarului;  
(f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă 
exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii; 
g) distrugerea terenurilor agricole şi a animalelor aflate pe exploataţiile agricole de către 
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare”. 
De asemenea, distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic 
prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, a culturilor agricole, a terenurilor 
agricole și a animalelor domestice aflate sub angajamente de mediu și climă (măsura 10 - 
agro-mediu și climă, măsura 11 - agricultura ecologică și măsura 13 - plăți pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice) reprezintă 
caz de forță majoră dacă sunt notificate la APIA și documentele justificative sunt depuse 
de către beneficiarii măsurilor, în termen. 
În conformitate cu Ordinul MADR nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni 
aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 ”Agromediu 
și climă”, 11 ”Agricultura ecologică” și 13 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în Programul Național 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, este 
recunoscută ca forță majoră și circumstanță excepțională și situaţia epidemiologică 
internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi 
pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin 
reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale. 
Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris autorităţii 
competente, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante considerate satisfăcătoare de 
autoritatea în cauză, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data la care 
beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.  
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După caz, documentele sunt: 
- certificatul de deces al beneficiarului, 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; actul de identitate al moştenitorului/moştenitorului desemnat, 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; procesul verbal de constatare a calamităţii 
eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a 
clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-
un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A. doar Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă 
majoră, prevăzută în Anexa nr.15 din Ordinul MADR nr. 45/2021. Numai în baza ambelor 
acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de 
forţă majoră/situaţii excepţionale.  
Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate 
(îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, 
prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă 
majoră, prevăzută în Anexa nr. 15 din Ordinul MADR nr. 45/2021 şi Procesul verbal de 
constatare a calamităţii eliberat de Primărie.  
În cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă 
aceasta nu a fost previzionată la data la care a fost depusă cererea unică de plată şi/sau 
data la care angajamentul de agromediu/ANC/agricultura ecologică a fost semnat:  
- decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie cu indicarea poziţiei la 
care se regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul CNADNR 
şi sunt afişate la sediul consiliului local de pe raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;  
- convenţie/proces verbal încheiat între beneficiar şi agentul economic care efectuează 
lucrări de îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de intervenţie/întreţinere la reţelele de 
transport apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe 
suprafeţele declarate de beneficiar la APIA, la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau 
semnării angajamentului de agromediu/agricultură ecologică;  
- decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii dreptului de utilizare 
prin constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea terenurilor 
agricole prin acte normative emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive, despre care beneficiarul, în calitate de utilizator al terenului agricol, nu 
avea cunoştinţă la data depunerii cererii unice de plată.  
În cazul intervenţiilor temporare prin lucrări de reparaţii/întreţinere la reţelele de transport 
apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri/lucrări de îmbunătăţiri funciare efectuate pe 
suprafeţele declarate la APIA la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării 
angajamentului de agro-mediu/ANC/agricultura ecologică, neprevizionată de fermier, 
constituie circumstanţe excepţionale şi se procedează la fel ca în situaţiile de forţă majoră 
expuse mai sus. 
- documentul emis de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, respectiv 
Procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de către exemplarele din 
speciile de faună de interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a despăgubirii, în 
cazul distrugerii de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute 
în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic a 
culturilor agricole, a culturilor agricole și a terenurilor agricole aflate sub angajament. 
- în cazul pandemiei COVID-19, beneficiarii vor depune documente justificative, inclusiv 
declarații pe proprie răspundere pentru situațiile în care nu se pot prezenta documente. 
Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată. 
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Pentru sectorul zootehnic, în funcţie de caz, documentele care atestă cazurile de forţă 
majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie depuse de către beneficiar sau 
succesorul acestuia la dosarul cererii unice de plată cu declarație sector zootehnic sunt: 

- în cazul decesului beneficiarului – copii de pe certificatul de deces, 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 ai beneficiarului; 

- în cazul incapacitatății profesionale de lungă durată a fermierului - copie de pe 
certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă / adeverinţa medicală din 
care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului, după caz; 

- în cazul catastrofelor naturale şi distrugerii accidentale a clădirilor 
exploataţiei -  copie de pe procesul verbal de constatare a calamității eliberat de 
Primărie/ copie a procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi formularul F3 de declarare eveniment emis de 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit;  

- în cazul epizotiilor care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului -  
documente eliberate de autoritatea competentă şi formularul F3 de declarare 
eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la 
exploataţie la abator şi buletin de analiză / formularul F2 de mişcare emis de 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz. 

 
În sensul art. 34 din OUG nr. 11/2021, în cazul decesului fermierului care a depus 
cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori 
aduce la cunoştiinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect prin Înştiinţarea cu privire la cazurile de 
forţă majoră, prevăzută în Anexa nr.15 din Ordinul MADR nr. 45/2021,   însoţită de 
Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau 
succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (O copie a 
Certificatului de deces se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului). 
Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces 
pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele 
decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul 
decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de 
plată nu este închis de către moştenitor).  
Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua 
exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele 
defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la 
centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de plată, denumită 
Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de 
APIA. Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare 
privind calitatea de moştenitor (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; actul de identitate al moştenitorului, în original 
şi copie; dovada contului bancar activ, pe teritoriul României; declaraţie notarială prin care 
este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există 
mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a 
moştenitorului. 
 
În ceea ce priveşte măsurile 10, 11, 13 dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini 
angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale şi 
a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare, se vor 
aplica prevederile Ordinului MADR nr. 194/2019 privind aprobarea  sistemelor de sancțiuni 
depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agro - mediu și climă”, 11 „Agricultura 
ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
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constrângeri specifice” prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
cu modificările și completările ulterioare.  
În cazul M13 plata corespunzătoare se acordă în campania curentă, dacă situaţia de 
forţă majoră şi circumstanţe excepţionale se notifică în scris autorităţii competente şi 
dacă au fost prezentate documente justificative în acest sens, în termen.  
 
Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, 
a modificărilor, a documentelor aferente ANT/Sprijin cuplat în cazurile de forţă 
majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă 
actele doveditoare.  
În sensul art. 33 şi 34 din OUG nr. 11/2021, în cazul în care fermierii nu au fost în 
măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de 
forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile 
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţă, notifică în scris APIA în termenul 
stabilit la art. 34 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărui model este prevăzut în 
Anexa nr. 15 la Ordinul MADR nr. 45/2021. 
 
Cazurile de circumstanţe naturale - sector zootehnic: 
În sensul prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014 se acceptă drept 
cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii care nu sunt din culpa 
solicitantului: 

- „moartea unui animal ca urmare a unei boli”. 
Documentele care atestă cazul de circumstanţă naturală şi care se depun de către 
solicitant la dosarul cererii de plată declarația sector zootehnic sunt formularul declarare 
eveniment (F3) şi alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care să reiasă boala care a 
cauzat moartea. 

- „moartea unui animal, ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu 
poate fi responsabil”. 
Se acceptă în baza procesului verbal de constatare emis de instituţia abilitată să constate 
accidentul (de ex. poliţia rutieră, poliţia feroviară), din care să reiasă că solicitantul nu este 
vinovat de accident. 
 

Se acceptă ca şi cazuri de circumstanţă naturală următoarele situaţii: 
- sacrificarea de necesitate a unui animal din cauze pentru care solicitantul nu poate 

fi considerat responsabil: 
a) ca urmare a depistării, de către medicul veterinar, a unei afecțiuni ce nu a putut 

fi remediată prin tratament, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar 
care să certifice boala și a formularului de mișcare F2; 

b) ca urmare a unui accident, se acceptă în baza documentului sanitar-veterinar 
care să certifice motivul sacrificării și a formularului de mișcare F2; 

- moartea animalului solicitat în cerere, datorată imposibilității de a făta, se poate 
accepta în baza documentului sanitar-veterinar și a formularului declarare 
eveniment (F3). 

Solicitantul trebuie să aducă la cunoştinţa CJ/CL APIA‚ cazurile de circumstanţe naturale, 
în scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 printr-
o Înştiinţare în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii documentului. 
În cazul în care solicitantul depăşeşte termenul prevăzut la art. 32 paragraful 1 din 
Regulament UE nr. 640/2014, Înştiinţarea (notificarea) depusă la CJ/CL APIA nu se ia în 
considerare. 
 
Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, 
care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului, 
poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data 
notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii: 
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• beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea 
unică de plată; 

• beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control 
la faţa locului; 

• animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de 
circumstanţă naturală respectiv: 

 Trebuie să fie înregistrat în exploataţia cu cod ANSVSA din cerere la 
momentul înlocuirii (notificării CN); 

 Trebuie să  respecte condiţia de vârstă minimă/maximă la data înlocuirii; 
 Pentru SCZ-FB, SCZ-TC1.1, SCZ-TC3.1, SCZ-VL trebuie să aibă cel puţin o 

fătare înregistrată în RNE până la data înlocuiri; 
 Trebuie să respecte reţinerea de la data înlocuirii şi până la finalul perioadei 

de reţinere;  
• beneficiarul trebuie să depună la momentul înlocuirii  documentaţia specifică pentru 

animalul care înlocuieşte animalul cu circumtanţă naturală respectiv adeverinţa de 
la registrul genealogic şi paşaportul pentru SCZ-FB, SCZ-TC1.1, SCZ-TC1.2, SCZ-
TC3.1, SCZ-VL.  

• Un animal care înlocuiește animalul afectat de CN, dacă la rândul lui este supus 
unei circumstanțe naturale, nu mai poate fi înlocuit. 

 
Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează 
acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat, înştiinţarea 
circumstanţei nefiind obligatorie. 
Documentele specifice menţionate anterior pot fi  puse la dispoziția APIA de către 
fermier, prin orice mijloace disponibile și sunt păstrate la dosarul cererii. 
 

MODIFICAREA CERERII UNICE DE PLATĂ 

Conform art. 14 din Ordinul MADR nr. 45/2021: (1) Fără a aduce atingere art. 13 alin. (3)-
(5), în sensul art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţă, precum şi în conformitate cu prevederile 
art. 3 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificări cererii 
unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia, 
numai dacă: 
a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea 
unică de plată; 
b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului; 
c) nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate 
retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/schema de plată sau 
una din exploataţii cu cod ANSVSA. 
 
În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, 
modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă 
neconformitatea.  

- Nu are în curs de aprobare sau în desfășurare un program de 
restructurare/reconversie viticolă cu soiuri de struguri pentru vin. 

- Nu solicită sprijin financiar pentru asigurarea recoltei plantației viticole cu soiuri de 
struguri pentru vin. 
 

În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidenţă asupra documentelor 
justificative sau asupra contractelor care trebuie transmise la APIA, respectivele 
documente sau contracte se vor actualiza în consecinţă. 
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a. Din iniţiativa solicitantului: fermierii completează şi pun la dispoziția centrelor locale / 
judeţene/Municipiul Bucureşti A.P.I.A. următoarele formulare: 
 
1. Schimbarea declaraţiei în cererea unică de plată 2021 - M1 
Pentru sectorul vegetal se poate: mări suprafaţa unei parcele/subparcele deja declarate, 
schimba cultura unei parcele/subparcele deja declarate, diviza parcela în subparcele, 
modifica numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori 
sau nu a fost supus controlului pe teren, modifica suprafaţa unei parcele deja adaugată 
prin formular M2, modifica pachetele/variantele de pachet/submăsurile şi bifele de 
solicitare ale acestora. 
Pentru culturile modificate, care implică punerea la dispoziția A.P.I.A. a unor documente 
specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt transmise  
de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt primite la APIA în 
perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 
 
Pentru sectorul zootehnic  
Prin completarea acestui formular se poate modifica cantitatea de lapte livrat / vândut 
direct în anul de cotă 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 şi / sau a cantităţii de lapte 
comercializată în perioada de referinţă 01.04.2015 - 29.02.2016 / 01.03.2016-28.02.2017/ 
01.03.2017-28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020/ 01.03.2020-
28.02.2021, cu condiţia ca schema ANTZ-7 să fie solicitată în cererea iniţială.  
Dacă această schemă nu figurează solicitată în cererea iniţială, schema se poate adăuga 
prin intermediul formularului M2. 
 
2. Completarea cererii unice de plată (formularul de adăugare M2) 
Pentru declaraţia de suprafaţă pentru anul 2021: 
Suprafeţele înscrise în M2 sunt justificate de documente doveditoare ale utilizarii  
terenului. 
Prin completarea Formularului M2 se poate: 
 - adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii 
iniţiale, 
- înscrie pachetul/varianta în declaraţia de suprafaţă, atât pentru parcele nou adăugate, cât 
şi pentru parcele existente în declaraţia de suprafaţă, dar pe care anterior nu erau 
solicitate măsuri de dezvoltare rurală. 
Doar la M 13, sistemul va bifa automat căsuţele de solicitare a acestui tip de sprijin, dacă 
parcela declarată este situată în UAT eligibil. 
Prin formularul de tip M2 nu se va permite solicitare de pachet la nivel de subparcelă, ci 
numai la nivel de parcelă.  
Pe parcelele care au categoriile de folosinţă TAn/CPn/PPn nu se permite solicitarea de 
pachet. 

 
Pentru  declaraţia aferentă sectorului zootehnic în cererea unică de plată: Adăugarea 
de informaţii în cadrul declaraţiei  privind sectorul zootehnic, prin intermediul formularului 
de adăugare declaraţie în cerere unică de plată (M2) permite urmatoarele operaţii: 

- adăugarea de exploataţii noi; 
- adăugarea de animale noi; 
- solicitarea de sprijin pentru ANTZ sau SCZ; 
- adăugarea de scheme/ exploatații noi /animale/ animale noi pentru pachetul 8 din 

M10 
Toate completările efectuate vor fi însoţite de documente specifice obligatorii fiecărei 
scheme de plată. 
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Termenul limită pentru transmiterea/depunerea la APIA a formularelor de tip M1, M2, 
în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, este până la data de 31 
mai 2021 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. 
Fermierii pot transmite modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2021, 
până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată (11 iunie 2021), cu o reducere 
de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă 
modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2021. 
Formularele M1 şi M2 transmise după data de 11 iunie 2021 vor fi primite şi 
înregistrate dar sunt considerate inadmisibile, solicitările adăugate/modificate fiind 
excluse de la plată pentru anul 2021. 
Fermierii care transmit aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi 
pentru ANT 2-6 şi/sau/sprijin cuplat trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă 
schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să transmită la APIA, în termenele 
prevăzute de legislaţie, documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în 
conformitate cu schemele pentru care solicită plată. 
 
3. Retragerea solicitărilor din cerere unică de plată (M3): 
Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de 
suprafaţă, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe)  
În conformitate cu art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014, o cerere unică de plată poate 
fi retrasă în totalitate sau parţial în orice moment, în scris. Dacă APIA a informat deja 
fermierul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din cererea unică de plată, 
dacă APIA a avertizat fermierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa 
locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice neconformitate, nu 
sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din cererea unică de plată care 
sunt implicate. 
 
Pentru sectorul zootehnic: 
Prin intermediul formularului de retragere declaraţie sector zootehnic din cererea unică de 
plată - M3, depus până la data de 17 mai 2021, sunt permise următoarele operaţiuni: 
- retragerea totală a declaraţiei privind sectorul zootehnic; 
- retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin;  
- retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin; 
- retragerea integrală a schemei de plată solicitate; 
- retragerea unei scheme de plată dacă pentru un animal sunt solicitate două scheme; 

  
Prin intermediul formularului de retragere a declaraţie privind sector zootehnic din cererea 
unică de plată - M3, depus după data de 17 mai 2021 sunt permise următoarele 
operaţiuni: 
- retragerea totală a declaraţiei privind sectorul zootehnic; 
- retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin; 
- retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin (doar pentru schemele de plată 

care nu prevăd o perioadă de reținere); 
- retragerea integrală a schemei de plată solicitate; 
- retragerea unei scheme de plată pentru un animal (doar pentru schemele de plată care 

nu prevăd o perioadă de reținere) 
 

Formularul de retragere poate fi transmis până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai 
puţin în situaţiile în care solicitantul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea 
sa de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA/ANZ de a efectua un control la 
faţa locului şi dacă, în urma controlului la fața locului, au fost identificate neconformităţi, 
conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
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NOTĂ: 
Solicitantul care a retras total / parţial cererea nu mai poate solicita schema de plată 
retrasă pentru anul de cerere în curs, retragere parțială reprezintă retragerea unei 
/unor scheme de plată din cererea unică sector zootehnic. 
 
Pentru măsurile de dezvoltare rurală 
Retragerea în sistem a bifei de solicitare a pachetelor/grupuri de pachete/ submăsuri 
pentru măsurile de dezvoltare rurală M 10, M 11, M 13 şi retragerea pachetului/lor de pe 
parcelă se face prin formularul M3.  
 
Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează fermierului B o parte din exploataţie prin 
vânzare, concesionare, arendare, etc (o parte sau toate parcelele care pot fi transferate 
prin documentul „Declaraţie privind transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu 
şi/sau agricultură ecologică”), până la data data finală a cererii unice de plată, fermierul A 
depune formularul M3, iar fermierul B depune formularul M2.  
 
În cazul pachetului 8 din M 10 
În primul an de angajament, dacă fermierul nu mai doreşte sprijin pentru anumite animale, 
le poate retrage cu formularul M3 (respectându-se prevederile art. 3 din Regulamentul UE 
nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare), fără a fi necesară înlocuirea 
acestora. 
 
Începând din anul doi de angajament, dacă fermierul doreşte să retragă animale prin M3 
va fi atenţionat de către funcţionarul APIA asupra nerespectării cerinţei specifice privind 
numărul total de animale angajate/rasă. Dacă fermierul nu intenţionează să înlocuiască 
animalele retrase, va folosi formularul M3 unde va înscrie, sub semnătură, luarea la 
cunoştinţă despre recuperarea plăţilor necuvenite acordate anterior pe P8-M 10. 
 
4.Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii/codului CAEN, fără 
a se modifica CUI-ul - M4  
se poate depune/transmite la APIA de către fermier fără penalităţi, în orice moment. 
 
5. Modificarea/completarea/adăugarea datelor exploataţiei  unde se menţin animalele 
în perioada de reţinere și modificarea rasei animalelor (Formularul M5) 
Prin intermediul formularului M5 se pot efectua următoarele: 
- modificarea/completarea/adăugarea datelor exploataţiei zootehnice cu cod ANSVSA în 
care animalele sunt menținute în perioada de reținere. Aceste operaţiuni se pot efectua 
oricând, până la finalul perioadei de reţinere; 
- modificarea rasei animalelor din cerere se poate face dacă, ulterior datei de depunere, au 
fost efectuate modificări ale denumirii rasei, atât în RNE cât și în pașapoarte.  
Odată cu transmiterea formularului M5 de modificare a rasei, se vor transmite și 
pașapoartele animalelor pentru care s-a modificat rasa.  
Acest formular este valabil doar pentru schemele de plată aferente sectorului zootehnic. 
 
6.Înlocuirea efectivului solicitat pentru pachetul 8 din M10 
Înlocuirea animalului în vederea respectării cerinţei specifice se face prin completarea și 
depunerea documentului de înlocuire – Notificarea privind inlocuirea efectivului de animale 
aferent P8-M10 - care permite eliminarea, adăugarea animalelor în cadrul P8-M10 în 
situaţia în care fermierul notifică APIA cu privire la reducerea numărului de animale 
precum şi în situaţia refacerii efectivului de animale aflat sub angajament. 
 
7. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în 
campania 2021  
este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3. 
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b. Din iniţiativa autorităţii. 
b1) Potrivit art. 13, alin 3) din Ordinul MADR nr. 45/2021: Pentru a veni în sprijinul 
fermierilor şi pentru creşterea a spori corectitudinea cererilor de ajutor sau de plată, 
conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt 
supuse unor verificări preliminare încrucişate, aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) 
primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. 
(4) Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în 
termen de maximum 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice 
de plată.  
(5) În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a 
rezultatelor verificărilor preliminare menţionate la alin. (4), fermierul notificat de APIA 
conform alin. (4) poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online, fără 
penalităţi. 
b2) solicitantul este notificat de A.P.I.A. privind erorile/modificarile din cerere pe care 
trebuie să le clarifice în termen de 15 zile de la data la care fermierul a semnat 
confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate 
completa formularele menţionate. Pentru toate modificările aduse cererii unice de plată se 
vor transmite/depune documente justificative care susţin aceste modificări. 
Formularele de modificare a cererii unice de plată se pot descărca de pe site-ul APIA 
www.apia.org.ro. 
Formularele de modificare a cererii completate de către fermieri sunt trimise de solicitanți 
fizic sau în format electronic (scanat), prin toate mijloacele de comunicații existente, după 
care vor urma fluxul de administrare IPA-Online/IACS. Formularele – tip sunt postate pe 
site-ul APIA. 
 

ANEXA 1 LA INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE 

UNICĂ DE PLATĂ: 

Tabel nr. 1 - Culturi, coduri de culturi, scheme de plată şi măsuri de sprijin aplicabile 
 

 
GENUL 

BOTANIC 

 
DENUMIRE CULTURĂ 

 
COD 

SCHEMA DE PLATĂ / 
MĂSURA DE SPRIJIN 

APLICABILĂ CULTURII 

  
I. TEREN  ARABIL – TA 

  

 CEREALE PENTRU BOABE   

 
Triticum 

GRÂU COMUN de toamnă 101 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P7, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1,   

 
Triticum 

GRÂU COMUN de primăvară 1010 SAPS, ANT 1  
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, M11_S1_P1, 
M11_S2_P1,   

 
Triticum 

GRÂU DUR de toamnă 102 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P7, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1,  

 
Triticum 

GRÂU DUR de primăvară 1020 SAPS, ANT 1   
M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, M11_S1_P1, 
M11_S2_P1,   
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Triticum 

GRÂU SPELTA (alac) 132 SAPS, ANT 1   
M10_P4,  M10_P7,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Triticosecale 

TRITICALE de toamnă 103 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P7,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Triticosecale 

TRITICALE de primăvară 1030 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, M11_S1_P1, 
M11_S2_P1 

 
Secale 

SECARĂ de toamnă 104 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P7, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Secale 

SECARĂ de primăvară 1040 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Hordeum 

ORZ de toamnă 105 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P7,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Hordeum 

ORZ de primăvară 1050 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Hordeum 

ORZOAICĂ de toamnă 106 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Hordeum 

ORZOAICĂ de primăvară 1060 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Avena 

OVĂZ de toamnă 107 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Avena 

OVĂZ de primăvară 1070 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Zea 

PORUMB 108 SAPS,  ANT 1 
M10_P4,  M10_P7,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Zea 

 

PORUMB ZAHARAT 109 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P7,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Sorghum 

SORG 110 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 
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Zea 

PORUMB- HIBRID/SOI 
TIMPURIU 

115 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P5, M10_P7,   
M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Zea 

PORUMB- HIBRID/SOI  
SEMI-TIMPURIU 

116 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5, M10_P7, 
M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Zea 

PORUMB-HIBRID/SOI TARDIV 117 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5, M10_P7,  
M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Zea 

 

PORUMB-HIBRID/SOI SEMI-
TARDIV 

118 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P7,  
M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Zea  

PORUMB SILOZ    131 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  M10_P7,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Sorghum 

SORG-HIBRID/SOI TIMPURIU 119 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P10,  
M10_P9.1 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Sorghum 

SORG-HIBRID/SOI SEMI-
TIMPURIU 

120 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P10,  
M10_P9.1 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Sorghum 

SORG-HIBRID/SOI TARDIV 121 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P10,  
M10_P9.1 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Sorghum 

SORG-HIBRID/SOI SEMI-
TARDIV 

122 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P10,  
M10_P9.1,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Helianthus 

FLOAREA SOARELUI- 
HIBRID/SOI TIMPURIU 

123 SAPS, ANT 1 
M10_P4,   M10_P5,  M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Helianthus 

FLOAREA SOARELUI 
HIBRID/SOI  
SEMI TIMPURIU 

124 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P5,  
M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Helianthus 

FLOAREA SOARELUI- 
HIBRID/SOI TARDIV 

125 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P5,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Helianthus 

FLOAREA SOARELUI 
HIBRID/SOI  
SEMI-TARDIV 

126 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P5, M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA-HIBRID/SOI TIMPURIU 127 SAPS, ANT 1,  M10_P9.1,  
M10_P4, M10_P5, M10_P10 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 
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Glycine SOIA-HIBRID/SOI TIMPURIU 1271 SAPS, ANT 1  
M10_P4,  M10_P5, M10_P10, 
M10_P9.1,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA - HIBRID/SOI SEMI-
TIMPURIU 

128 SAPS, ANT 1,  M10_P9.1, 
M10_P4, M10_P5,  M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA - HIBRID/SOI SEMI-
TIMPURIU 

1281 SAPS, ANT 1,   M10_P9.1, 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA - HIBRID/SOI TARDIV 129 SAPS, ANT 1, M10_P9.1, 
M10_P4, M10_P5,  M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

Glycine SOIA - HIBRID/SOI TARDIV 1291 SAPS, ANT 1,  M10_P9.1, 
M10_P4,  M10_P5,  M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA - HIBRID/SOI SEMI-
TARDIV 

130 SAPS, ANT 1, M10_P9.1, 
M10_P4, M10_P5,  M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA - HIBRID/SOI SEMI-
TARDIV 

1301 SAPS, ANT 1,   M10_P9.1, 
M10_P4,  M10_P5, M10_P10,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Oryza 

OREZ 111 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Oryza 

OREZ 1117 SAPS, ANT 1,  SC7.6,  
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Panicum 

MEI 112 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Fagopyrum 

HRIŞCA 113 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 ALTE  CEREALE  PENTRU  
BOABE 

114 SAPS, ANT 1  
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 PLANTE PROTEICE 
(LEGUMINOASE PENTRU  
BOABE) 

 
 
 

 
Pisum 

MAZĂRE    BOABE 151 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Pisum 

MAZĂRE    BOABE 1511 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Pisum 

MAZĂRE BOABE  
INDUSTRIALIZARE 

1517 SAPS, ANT 1, SC 7.3 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Pisum 

MAZĂRE BOABE  
INDUSTRIALIZARE 

15171 SAPS, ANT 1, SC 7.3 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
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M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Phaseolus 

FASOLE   BOABE 152 SAPS, ANT 1  
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Phaseolus 

FASOLE   BOABE 1521 SAPS, ANT 1   
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Phaseolus 

FASOLE  BOABE 
INDUSTRIALIZARE 

1527 SAPS, ANT 1, SC 7.4 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Phaseolus 

FASOLE  BOABE 
INDUSTRIALIZARE 

15271 SAPS, ANT 1, SC 7.4 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Lens 

LINTE 153 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Lens 

LINTE 1531 SAPS, ANT 1   
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Vicia 

BOB 154 SAPS, ANT 1 
M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Vicia 

BOB 1541 SAPS, ANT 1   
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Lupinus 

LUPIN 155 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Lupinus 

LUPIN 1551 SAPS, ANT 1   
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Vigna 

FASOLIŢĂ 156 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Vigna 

FASOLIŢĂ 1561 SAPS, ANT 1   
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Cicer 

NAUT 157 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Cicer 

NAUT 1571 SAPS, ANT 1   
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Vicia 

MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ 158 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Pisum 

MAZĂRE FURAJERĂ DE 
TOAMNĂ 

159 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Pisum 

MAZĂRE FURAJERĂ DE 
TOAMNĂ 

1591 SAPS, ANT 1   
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 
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 ALTE LEGUMINOASE PENTRU  
BOABE 

160 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 PLANTE INDUSTRIALE şi 
MEDICINALE 

  

 
Helianthus 

FLOAREA  SOARELUI 201 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Brassica 

RAPIŢĂ de toamnă 202 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P7, M10_P10, 
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1,   

 
Brassica 

RAPIŢĂ de primăvară 2020 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA   203 SAPS, ANT 1, 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA 2031 SAPS, ANT 1, 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA   2037 SAPS, ANT 1, SC 7.1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Glycine 

SOIA   20371 SAPS, ANT 1, SC 7.1 
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Linum 

IN  PENTRU  ULEI 204 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 ALTE  OLEAGINOASE 205 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Linum 

IN  PENTRU  FIBRĂ 206 SAPS, ANT 1,  ANT 2 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Cannabis 

CÂNEPĂ  PENTRU  FIBRĂ 207 SAPS, ANT 1, ANT 3,  
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Cannabis 

CÂNEPĂ  PENTRU  FIBRĂ 2077 SAPS, ANT 1, ANT 3, SC 7.5, 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Nicotiana 

TUTUN 208 SAPS, ANT 1,  ANT 4 
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Foeniculum 

FENICUL  209 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 
Lavandula 

LEVĂNŢICA  210 SAPS, ANT 1, 
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1 
M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 
Mentha 

MENTA 211 SAPS, ANT 1  
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1, 
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M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 
Pimpinella 

ANASON 212 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI  
AROMATICE (anuale) în câmp şi 
spaţii protejate  

213 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1,  
M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI  
AROMATICE (perene) în câmp 
şi spaţii protejate 

2013 SAPS, ANT 1, 
M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P5M11_S2_P5 
 

 ALTE PLANTE INDUSTRIALE 214 SAPS, ANT 1  
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Arachis 

ARAHIDE  215 SAPS, ANT 1 
M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Papaver 

MAC 216 SAPS, ANT 1,  
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1/P5 

 
Ricinus 

RICIN 217 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1P5 

 
Sesanum 

SUSAN 218 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1/P5 

 
Carthamus 

ŞOFRĂNELUL 219 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  
M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1/P5 

 
Cannabis 

CÂNEPĂ PENTRU ULEI 220 SAPS,  ANT 1,  
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Cannabis 

CÂNEPĂ PENTRU ULEI 2207 SAPS,  ANT 1, SC 7.5,   
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

  
PLANTE TUBERCULIFERE 
 

  

 
Solanum 

CARTOFI  TIMPURII(include 
cartofulsemitimpuriuşi de vară) 

251 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

CARTOFI  TIMPURII PENTRU 
INDUSTRIALIZARE (include 
cartoful semitimpuriu şi de vară) 

2517 SAPS, ANT 1, SC7.18 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

CARTOFI  TÂRZII 253 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

ALTE CULTURI DE CARTOFI 254 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 
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Solanum 

CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 255 SAPS, ANT 1,  
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 2557 SAPS, ANT 1, SC 7.7 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 PLANTE RADĂCINOASE   

 
Beta 

SFECLĂ DE ZAHĂR 301 SAPS, ANT 1, ANT 6,  
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Beta 

SFECLĂ DE ZAHĂR 3017 SAPS, ANT 1, ANT 6, SC7.9 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Beta 

SFECLĂ FURAJERĂ 302 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 LEGUME PROASPETE, 
PEPENI 

  

 LEGUME PROASPETE anuale 351 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 LEGUME PROASPETE perene 
(sparanghel, etc) 

3510 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Citrullus 

PEPENI VERZI ŞI GALBENI 352 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

TOMATE  353 SAPS, ANT 1 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

TOMATE  CÂMP - 
INDUSTRIALIZARE  

3537 SAPS, ANT 1, SC7.10 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11 _S2_P2 

 
Cucumis 

CASTRAVEŢI  354 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Cucumis 

CASTRAVEŢI  CÂMP - 
INDUSTRIALIZARE  

3547 SAPS, ANT 1, SC7.11 
M10_P4,  M10_P10,  M10_P9.1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 LEGUME DIN SOLARII   

 
Solanum 

TOMATE SOLARII 359 SAPS, ANT 1, SC7.13.1, 
M11_S1_P2,  M11_S2_P2 

 
Cucumis 

CASTRAVETI SOLARII 360 SAPS, ANT 1, SC7.13.2 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Capsicum 

ARDEI SOLARII 361 SAPS, ANT 1, SC7.13.3 
M11_S1_P2,  M11_S2_P2 

 
Brassica 

VARZA SOLARII 362 SAPS, ANT 1, SC7.13.4 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Solanum 

VINETE SOLARII 363 SAPS, ANT 1, SC7.13.5 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 LEGUME DIN SERE   -  

 TOMATE SERE 355 SAPS, ANT 1, SC7.12.1 
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Solanum M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Cucumis 

CASTRAVEŢI SERE 356 SAPS, ANT 1, SC7.12.2 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Capsicum 

ARDEI SERE 357 SAPS, ANT 1, SC7.12.3 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 
Brassica 

VARZĂ SERE 358 SAPS, ANT 1, SC7.12.4 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 FLORI ŞI PLANTE 
ORNAMENTALE 

400 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,  

 FLORI  SI PLANTE 
ORNAMENTALE IN SERE           

401 
 

SAPS, ANT 1 
 

 PAJIŞTI TEMPORARE  
(artificiale, însămânţate pe TA 
<de 5 ani) 

450 
 

SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 PLANTE DE NUTREŢ (anuale) 451 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 MIXTURI DE LEGUMINOASE 
FURAJERE PERENE CU 
GRAMINEE PERENE 

452 SAPS, ANT 1 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1, M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1, 

 LISTA AMESTECURILOR DE 
SPECII DE CULTURI PENTRU 
STRAT VEGETAL (CULTURI 
VERZI) 

  

 MUŞTAR + OVĂZ 460  

 MUŞTAR+ PHACELIA 461  

 MUŞTAR + RAPIŢĂ 462  

 LATIR + MĂZĂRICHE DE 
TOAMNĂ 

463  

 LATIR + OVĂZ 464  

 MAZĂRE + OVĂZ 465  

 MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ + 
OVĂZ 

466  

 MĂZĂRICHE DE 
TOAMNĂ+SECARĂ 

467  

 MĂZĂRICHE DE 
TOAMNĂ+TRITICALE 

468  

 LUPIN+ TRIFOI 469  

 RAPIŢĂ + TRITICALE 470  

 RAPIŢĂ +SECARĂ 471  

 BOB + OVĂZ 472  

 SECARĂ + TRIFOI 473  

 TRIFOI + PHACELIA 474  

 MAZĂRE +MUȘTAR 475  

 MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ + 
CAMELINĂ 

476  
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 LOT SEMINCER pentru culturi 
anuale 

500 SAPS, ANT 1, M10_P4, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2, 
M11_S1_P5, M11_S2_P5,   
 

 LOT SEMINCER pentru culturi 
perene 

501 SAPS, ANT 1,  
M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1, 
M11_S1_P2, M11_S2_P2, 
M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 ALTE CULTURI ÎN TEREN 
ARABIL (anuale) 

550 SAPS, ANT 1 
M10_P4, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1,  
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 ALTE CULTURI ÎN TEREN 
ARABIL (perene) ex. trandafir 
pentru dulceață etc 

551 SAPS, ANT 1, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1,  
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 TEREN  NECULTIVAT 970 SAPS, M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P4 

 TEREN SUB SERE ŞI SOLARII 
- CULTIVAT 

971 SAPS, ANT 1 
M11_S1_P2, M11_S2_P2 

 TEREN SUB SERE ŞI SOLARII 
- NECULTIVAT 

972 SAPS 

 
Trifolium 

TRIFOI 973 SAPS, ANT 1,  
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Trifolium 

TRIFOI 9731 SAPS, ANT 1, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1  

 
Medicago 

LUCERNĂ 974  SAPS ANT 1,  
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ 9741 SAPS, ANT 1, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ 9747  SAPS ANT 1, SC7.2, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ 97471 SAPS,  ANT 1, SC7.2, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ 9748  SAPS, ANT 1, SC7.2, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
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M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ 97481 SAPS,  ANT 1, SC7.2, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ PENTRU SĂMÂNŢĂ 9749  SAPS, ANT 1, SC7.2, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Medicago 

LUCERNĂ PENTRU SĂMÂNŢĂ 97491 SAPS,  ANT 1, SC7.2, 
M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Onobrychis 

SPARCETĂ 975 SAPS,  ANT 1,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1,  
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Onobrychis 

SPARCETĂ 9751 SAPS,  ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1,  
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Phacelia 

PHACELIA 976 SAPS, ANT 1 
M10_P4, M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Sinapis 

MUŞTAR  977 SAPS, ANT 1,  M10_P10, 
M10_P9.1,  
M10_P4, M11_S1_P1, 
M11_S2_P1 

 
Lotus 

GHIZDEI  978 SAPS, ANT 1,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1,  
M10_P11.1.2, 
M11_S1_P1, M11_S2_P1 

 
Agaricus 

CIUPERCI 979  

 
Fragaria 

CĂPŞUNI 803 SAPS, ANT 1,  
M11_S1_P1, M11_S2_P1  

 
Cichorium 

CICOARE  805 SAPS, ANT 1, M10_P4,  
M10_P10, M10_P9.1, 
M11_S1_P5, M11_S2_P5 

 LISTA CULTURILOR 
ENERGETICE DESTINATE 
PRODUCŢIEI DE BIOMASĂ, 
UTILIZATĂ ÎN SCOPUL 
PRODUCERII ENERGIEI 
ELECTRICE 

  

 
 

Brassica 

RAPIŢĂ ENERGETICA 9540 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  
M10_P7,  M10_P10, 
M10_P11.1.2, 

 
Zea  

PORUMB ENERGETIC 9541 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  
M10_P7,  M10_P10, 

 SORG ZAHARAT ENERGETIC 9542 SAPS, ANT 1, 
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Sorghum  M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 

 
Sorghum  

SORG X SUDAN ENERGETIC 9543 SAPS, ANT 1, 
M10_P4 M10_P10, M10_P9.1, 

 
Cynara 

ANGHINARE ENERGETICĂ 9544 SAPS, ANT 1, 
M10_P4 M10_P10, M10_P9.1, 

 
Panicum  

MEI ENERGETIC 9545 SAPS, ANT 1, 
M10_P4 M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,  

 
Euphorbia 

LAPTELE - CÂINELUI 
ENERGETIC 

9546 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, 

 
Elytrigia 

IARBA ENERGETICĂ 9547 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, 

 
Triticosecale  

TRITICALE ENERGETICĂ 9548 SAPS, ANT 1, 
M10_P4, M10_P7 M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2, 

 
Secale  

SECARĂ ENERGETICĂ 9549 SAPS, ANT 1, 
M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, 
M10_P11.1.1, M10_P11.1.2, 
M10_P7 

 
Sorghum  

SORG ENERGETIC 9550 SAPS, ANT 1, 
M10_P4  M10_P10, M10_P9.1, 

 
Beta  

SFECLĂ FURAJERĂ 
ENERGETICĂ 

9551 SAPS, ANT 1, 
M10_P4 M10_P10, M10_P9.1, 

 
Beta  

SFECLĂ DE ZAHĂR 
ENERGETICĂ 

9552 SAPS, ANT 1, 
M10_P4 M10_P10, M10_P9.1, 

 
Trifolium  

TRIFOI ROŞU ENERGETIC 9553 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2,  

 
Trifolium 

TRIFOI ROŞU ENERGETIC 95531 SAPS,  ANT 1,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2,  

 
Trifolium  

TRIFOI ALB ENERGETIC 9554 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2,  

Trifolium TRIFOI ALB ENERGETIC 95541 SAPS,  ANT 1,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2,  

 
Camelina  

CAMELINĂ ENERGETICĂ 9555 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1,  

 
Medicago  

LUCERNĂ ENERGETICĂ 9556 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2,  

 
Medicago 

LUCERNĂ ENERGETICĂ 95561 SAPS,  ANT 1,  M10_P10, 
M10_P9.1, M10_P11.1.1, 
M10_P11.1.2,  

 
Lolium  

RAIGRAS PEREN ENERGETIC 9557 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1,  

 
Sorghum  

IARBĂ DE SUDAN 
ENERGETICĂ 

9558 SAPS, ANT 1, M10_P10, 
M10_P9.1,  

 
Lupinus  

LUPIN ENERGETIC 9559 SAPS, ANT 1, 
M10_P4  M10_P10, M10_P9.1,  

 LUPIN ENERGETIC 95591 SAPS,  ANT 1 
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Lupinus M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,  

 
Phacelia  

PHACELIA ENERGETICĂ 9560 SAPS, ANT 1, 
M10_P4  M10_P10, M10_P9.1,  

 II. PAJIŞTE  PERMANENTĂ – 
PP 

  

 
 
 

PAJIŞTI  PERMANENTE 
aparținând UAT sau ADS 
UTILIZATE ÎN COMUN, 
exploatate prin pășunat 

603 SAPS, 
M10_P1, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2, M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2 

 PAJIŞTI PERMANENTE 
UTILIZATE ÎN COMUN, 
exploatate mixt 

604 SAPS,   
M10_P1, M10_P1.2.1,  
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2,  M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2 

 PAJIŞTI PERMANENTE 
aparținând UAT sau ADS  
UTILIZATE INDIVIDUAL, 
exploatate prin pășunat 

605 SAPS,   
M10_P1, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2, M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2, 
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 

  
PAJIŞTI PERMANENTE 
UTILIZATE INDIVIDUAL, 
exploatate mixt  

606 SAPS,   
M10_P1,  M10_P1.2.1,  
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2, M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2, 
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 

 FÂNEŢE UTILIZATE 
INDIVIDUAL, exploatate prin 
cosit   

607 SAPS,   
M10_P1,  M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2,  M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2, 
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 

 FÂNEŢE aparținând UAT sau 
ADS  UTILIZATE INDIVIDUAL,  
exploatate prin cosit   

608 SAPS,   
M10_P1,  M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2,  M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2, 
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 
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 PĂȘUNI UTILIZATE 
INDIVIDUAL, exploatate prin 
pășunat 
 

609 SAPS,   
M10_P1, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2,  M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2, 
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 

 PĂȘUNI UTILIZATE ÎN COMUN,  
exploatate prin pășunat 
 
 

610 SAPS,   
M10_P1, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2, M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2 

 
 

FÂNEŢE UTILIZATE ÎN 
COMUN, exploatate prin cosit 

611 SAPS,   
M10_P1, M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2, M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2 

 PAJIŞTI PERMANENTE 
aparținând UAT sau ADS 
UTILIZATE INDIVIDUAL, 
exploatate mixt 
 

612 SAPS,   
M10_P1, M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2, M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2 
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 

 LIVADA TRADIŢIONALĂ 
UTILIZATĂ EXTENSIV MIXT 

660 SAPS 
M10_P1, M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2,  
M11_S1_P6.2, M11_S2_P6.2 

 LIVADA TRADIŢIONALĂ 
UTILIZATĂ EXTENSIV CA 
FÂNEAŢĂ 

661 SAPS 
M10_P1, M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2,  
M11_S1_P6.2, M11_S2_P6.2 

 FÂNEŢE NATURALE 
ENERGETICE 

662 SAPS 
M10_P1, M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2,  
M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1_P6.2, M11_S2_P6.2 

 LIVADA TRADIŢIONALĂ 
UTILIZATĂ EXTENSIV PRIN 
PAŞUNAT 

663 SAPS 
M10_P1,  
M11_S1_P6.2, M11_S2_P6.2 

 PAJIȘTI PERMANENTE 
SENSIBILE DIN PUNCT DE 
VEDERE AL MEDIULUI 
RECONVERTITE ÎN PP 

671 SAPS,  
M10_P1,  M10_P1.2.1, 
M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, 
M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, 
M10_P3.2.2, M10_P6.1, 
M10_P6.2,  M10_P9.2.1,  
M10_P9.2.2, M10_P11.2, 
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M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1, 
M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2 – 
doar în primul an de 
angajament 

 III. CULTURI  PERMANENTE – 
CP 
 

  

 POMI  FRUCTIFERI 
 

 
 

 
Malus 

MERI  651 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Malus 

MERI INDUSTRIALIZARE 6517 
SAPS, SC 7.15 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Pyrus 

PERI   652 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Prunus 

PRUNI             653 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Prunus 

PRUNI INDUSTRIALIZARE 6537 
SAPS, SC 7.14 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Prunus 

CAIŞI ŞI ZARZĂRI       654 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Prunus 

CAISI ŞI ZARZĂRI - 
INDUSTRIALIZARE 

6547 
SAPS, SC 7.17 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Prunus 

PIERSICI 655 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Prunus 

CIREŞI ŞI VIŞINI 656 SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

Prunus CIREŞI ŞI VIŞINI -  
INDUSTRIALIZARE 

6567 
SAPS, SC 7.16 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Cydonia 

GUTUI 657 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Morus 

DUZI 658 
SAPS,  
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
ALŢI POMI FRUCTIFERI 659 

SAPS,  
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI 
ALTE SPECII ÎNRUDITE 
 

 
 

 
Castanea 

CASTANI  701 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Juglans, 
Corylus 

NUCI ŞI ALUNI 702 
SAPS,  
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
ALTE SPECII                   703 

SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 LIVEZI TINERE NEINTRATE PE 
ROD 

704 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Humulus 

HAMEI 750 
SAPS,  ANT 5,  
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Humulus 

HAMEI 7507 SAPS,  ANT 5, SC 7.8 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 ARBUŞTI FRUCTIFERI 
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Rubus 

ZMEUR 801 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 
Ribes 

COACĂZ 802 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 ALŢI  ARBUŞTI  FRUCTIFERI 
(cătină, afin etc) 

804 
SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 PEPINIERE 
 

 
 

 
Vitis 

PEPINIERE VITICOLE ŞI 
PLANTAŢII  PORTALTOI 

 
901 

SAPS,  
M11_S1_P4, M11_S2_P4 

 
PEPINIERE POMICOLE 902 

SAPS 
M11_S1_P3, M11_S2_P3 

 PEPINIERE FORESTIERE 903 SAPS 

 ALTE  PEPINIERE 904 SAPS 

 ALTE CULTURI PERMANENTE   
 

 TEREN ÎN PREGĂTIRE 
PENTRU LIVEZI 

950 SAPS 

 TEREN ÎN PREGĂTIRE 
PENTRU VII 

951 SAPS 

 TEREN ÎN PREGĂTIRE 
PENTRU ALTE CULTURI 
PERMANENTE 

952 SAPS 

 LISTA CULTURILOR 
ENERGETICE DESTINATE 
PRODUCŢIEI DE BIOMASĂ, 
UTILIZATĂ ÎN SCOPUL 
PRODUCERII ENERGIEI 
ELECTRICE  
 

 
 
 

 

 
Salix  

SALCIE ENERGETICĂ (Salix 
spp) 

9531 SAPS 

 
Salix 

SALCIE (Salix spp) 95311 SAPS 

 
Miscanthus  

IARBA-ELEFANTULUI  9532 SAPS 

 
Miscanthus 

IARBA-ELEFANTULUI 95320 SAPS 

 
Miscanthus 

IARBA-ELEFANTULUI 95321 SAPS 

 
Populus  

PLOP HIBRID ENERGETIC  
(Populus spp) 

9533 SAPS 

 
Populus 

PLOP ALB, PLOP NEGRU  
(Populus alba, Populus nigra) 

95331 SAPS 

 
Arundo  

STUF GIGANT ENERGETIC 9534 SAPS 

 
Helianthus 

NAP PORCESC 
(TOPINAMBUR) 

9535 SAPS 

 
Paulownia  

ARBORELE-PRINŢESEI 
ENERGETIC 

9536 SAPS 

 
Jatropha  

ARBUST DE PETROL 
ENERGETIC 

9537 SAPS 

 VII   
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Tabel nr. 2 
 

C
O
D 

TIP DE ORGANIZARE C 
O 
D 

TIP DE 
ORGANIZARE 

CO
D 

TIP DE ORGANIZARE 

0
1 

REGII AUTONOME ŞI 
COMPANII 
NAŢIONALE 

06 UNITĂŢI DE CULT 11  FORME ASOCIATIVE DE 
ADMINISTRARE/PROPRIETAT
E ÎN COMUN (obşti de moşneni 
în devălmăşie, obşti răzeşeşti 
nedivizate, composesorate, 
obşti de cumpărare, 
cooperative, grupuri de 
producători*, etc.) 

0
2 

SOCIETĂŢI 
COMERCIALE CU 
PROFIL AGRICOL 

07 PENI 
TENCIARE 

12  ALTE FORME DE 
ORGANIZARE 

0
3 

SOCIETĂŢI AGRICOLE 08 Consilii Locale 13 COOPERATIVE AGRICOLE 
organizate constituite în baza 
Legii 566/2004,cu modificari si 
completari ulterioare 

0
4 

INSTITUTE, CENTRE 
ŞI STAŢIUNI DE 
CERCETARE 

09  ALTE INSTITUŢII 
PUBLICE 

14 GRUPURI DE PRODUCĂTORI / 
ORGANIZATII DE 
PRODUCĂTORI, constituite în 
baza OG nr. 37/2005,  cu 
modificări şi completări  

0
5 

UNITĂŢI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT CU 
PROFIL  AGRICOL 

10  ASOCIAŢII Şi 
FUNDAŢII 

  

 
 
Tabel nr. 3: 

COD CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ COD CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru 
parcelele agricole pentru care NU SE 
SOLICITĂ SPRIJIN 

 
Vitis 

VII  CU  STRUGURI PENTRU 
VIN                                                           

961 
SAPS 
M11_S1_P4, M11_S2_P4 

 
Vitis 

VII  CU  STRUGURI  DE  MASĂ 962 
SAPS 
M11_S1_P4, M11_S2_P4 

 
Vitis 

VII FINANŢATE PRIN 
PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE / 
RECONVERSIE 

965 SAPS  
M11_S1_P4, M11_S2_P4 

 
   

 

 IV. TEREN ÎMPĂDURIT în 
conformitate cu art.11 alin.1 b) 
din  OUG nr. 11/2021 

 
 

 
PA 

Teren împădurit în conformitate 
cu art.11 alin.1 b) din  OUG nr. 
11/2021 

1006 
 
SAPS 
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TA TEREN ARABIL TAn TEREN ARABIL 

PP PAJIŞTE PERMANENTĂ 
(PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) 

PPn PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI 
FÂNEAŢĂ) 

CP CULTURĂ PERMANENTĂ 
(LIVEZI ŞI ALTE CULTURI 
PERMANENTE) 

CPn CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI 
ALTE CULTURI PERMANENTE) 

TAi TEREN ARABIL în curs de 
împădurire 

PAn Teren împădurit în conformitate cu art.11, 
alin.1 b) din OUG nr. 11/2021, care nu a 
dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafaţă 

PPi PAJIȘTE PERMANENTĂ în 
curs de împădurire 

  

CPi CULTURĂ PERMANENTĂ în 
curs de împădurire 

  

PA Teren împădurit în conformitate 
cu art.11, alin.1 b) din OUG nr. 
11/2021, care a dat dreptul la 
plăţi în 2008 în cadrul schemei 
de plată unică pe suprafaţă 

  

 
 
Tabel  nr. 4 **: 

Element Detalii Factor de 
conversie 

Factor de 
ponderare 

Suprafaţa 
zonei de 
interes 

ecologic 

Identi- 
ficator 

ZIE 

0 1 2 3 4 = 2 x 3  

Terase 
(pe 1 m 
lungime) 

Construcţii destinate 
prevenirii şi combaterii 
eroziunii solului, 
executate de-a lungul 
curbelor de nivel, pe 
terenuri arabile în pantă 
Înălţime minimă 1 m 
Lăţime minimă 3 m 

2 1 2 m2 TS 

Elemente de peisaj: 

 garduri 
vii/fâşii 
împădurite/ 
arbori în 
aliniament 
(pe 1 m) 

Şiruri de arbuşti/arbori 
formate din diferite specii, 
pentru care suprafaţa 
zonei de interes ecologic 
se calculează până la o 
lăţime maximă de 10 
metri 

5 2 10 m2 GV 

 arbore izolat 
(per arbore) 

 20 1,5 30 m2 AI 

 - pâlcuri 
arbustive din 
zona de 
câmpie (pe 1 
m2) 

Pâlcuri arbustive, inclusiv 
arborii în grup, tufele sau 
pietrele, pentru care 
suprafaţa zonei de interes 
ecologic se calculează 
pentru o dimensiune 
maximă de 0,3 hectare 

Nu se 
aplică 

1,5 1,5 m2 GA 

 iazuri Acumulări permanente Nu se 1,5 1,5 m2 IZ 
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(pe 1 m2) naturale de apă 
stătătoare, cu suprafaţa 
de minimum 0,01 ha, 
exclusiv rezervoarele din 
beton sau din plastic, 
pentru care suprafaţa 
zonei de interes ecologic 
se calculează până la o 
dimensiune maximă de 
0,3 hectare 

aplică 

 rigole 
(pe 1 m) 

Şanţuri sau canale, 
precum şi cursurile 
deschise de apă pentru 
irigaţii sau drenare, 
exclusiv cele cu pereţi 
betonaţi, pentru care 
suprafaţa zonei de interes 
ecologic se calculează 
până la o lăţime maximă 
de 10 metri 

5 2 10 m2 RG 

Zone-tampon şi 
margini de 
câmp (pe 1 m) 

Pot fi orice zone-tampon 
şi margini de câmp cu 
lăţime minimă de 1 metru, 
Fâşiile de protecţie 
existente pe terenurile 
arabile situate în 
vecinătatea apelor de 
suprafaţă au o lăţime 
minimă de 1 m pe 
terenurile cu panta de 
până la 12% şi de 3 m pe 
terenurile cu panta mai 
mare de 12%, panta 
terenului fiind panta 
medie a blocului fizic 
adiacent cursului de apă 
(obligatorii prin GAEC 1). 
De-a lungul cursurilor de 
apă, aceste zone pot 
include benzi cu vegetaţie 
riverană inclusă în scopul 
calculării zonei de interes 
ecologic. 
Suprafaţa zonei de 
interes ecologic se 
calculează până la o 
lăţime maximă de 20 
metri dacă elementul de 
peisaj diferă de cele 
prevăzute sau protejate 
prin GAEC1, SMR1 şi 
SMR10. 

6 1,5 9 m2 ZT1 
ZT2 
MC 

Zone cu specii  Zone cu plantații de Nu se 0,5 0,5 m2 SF 



86 

 

forestiere cu 
ciclu scurt de 
producţie 
(pe 1 m2) 

salcie (Salix spp.), plop 
alb (Populus alba) și plop 
negru (Populus nigra) 

aplică  

Zonele 
împădurite 
menţionate la 
art. 32 alin. (2) 
lit. (b) pct. (ii) 
din 
Regulamentul 
(UE) nr. 
1.307/2013, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare (pe 1 
m2) 

Terenuri agricole 
împădurite prin măsura 
221 "Prima împădurire a 
terenurilor agricole" din 
cadrul PNDR 2007-2013, 
prin submăsura 8.1 
"Împăduriri şi crearea de 
suprafeţe împădurite" din 
cadrul PNDR 2014-2020 
sau în temeiul unei 
scheme naţionale ale 
cărei condiţii respectă 
dispoziţiile art. 22 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1.305/2013 

Nu se 
aplică 

1 1 m2 ZP 

Zone cu strat 
vegetal 
(pe 1 m2) 

Amestecurile de specii de 
culturi prevăzute în anexa 
nr. 9 la ordin 

Nu se 
aplică 

0,3 0,3 m2 ZV 

Zonele cu 
culturi fixatoare 
de azot (pe 1 
m2) 

Culturile prevăzute în 
anexa nr. 10 la ordin 

Nu se 
aplică 

1 1 m2 ZN 

Zone cu  
Miscanthus  

- Nu se 
aplică 

0,7 0,7 m2 ZM 

    **) România aplică factorii de conversie şi de ponderare din Anexa II la Regulamentul 
(UE) nr. 639/2014. 

 
 
Tabel nr. 5 Lista amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea populară Denumirea ştiinţifică Cod 

1 Muştar + Ovăz Sinapis alba + Avena sativa 460 

2 Muştar+ Phacelia Sinapis alba +Phacelia Tanacetifolia 461 

3 Muştar + Rapiţă Sinapis alba+Brassica 
carinata/Brassica napus 

462 

4 Latir + Măzăriche de toamnă Lathyrus  sativus + Vicia pannonica 
Crantz/ Vicia villosa Roth 

463 

5 Latir + Ovăz Lathyrus  sativus+ Avena sativa 464 

6 Mazăre + Ovăz Pisum sativum L+ Avena sativa 465 

7 Măzăriche de toamnă + Ovăz Vicia pannonica Crantz / Vicia villosa 
Roth+ Avena sativa 

466 

8 Măzăriche de toamnă+Secară Vicia pannonica Crantz / Vicia villosa 
Roth+ Secale cereale 

467 

9 Măzăriche de 
toamnă+Triticale 

Vicia pannonica Crantz / Vicia villosa 
Roth + Triticosecale 

468 

10 Lupin+ Trifoi Lupinus + Trifolium 469 

11 Rapiţă+ Triticale Brassica carinata/Brassica napus + 
Triticosecale 

470 

file:///C:/Users/vbobosila/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/adumitru/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/tatiana.preda/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197992/12038327.htm
file:///C:/Users/vbobosila/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/adumitru/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/tatiana.preda/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197992/12038325.htm
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12 Rapiţă +Secară Brassica carinata/Brassica napus + 
Secale cereale 

471 

13 Bob + ovăz Vicia faba +  Avena sativa 472 

14 Secară + trifoi Secale cereale + Trifolium 473 

15 Trifoi + phacelia Trifolium + Phacelia tanacetifolia 474 

16 Mazăre +muștar Pisum sativum L + Sinapis alba 475 

17 Măzăriche de toamnă + 
camelină 

Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa 
Roth +Camelina sativa 

476 

 
Tabel nr. 6 - Lista culturilor fixatoare de azot declarate ZIE 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Cod cultură Denumirea ştiinţifică 

1 Mazăre 1511, 15171,1591 Pisum sativum L 

2 Fasole 1521,15271 Phaseolus vulgaris L. 

3 Soia 2031, 20371, 1271, 
1281, 1291, 1301 

Glycine max L. 

4 Lintea 1531 Lens culinaris 

5 Lupinul 1551, 95591 Lupinus perennis 

6 Năutul 1571 Cicer arietinum 

7 Bobul 1541 Vicia faba 

8 Fasoliţa 1561 Vigna spp. 

9 Trifoi 9731, 95531, 95541 Trifolium spp. 

10 Lucernă 9741, 95561, 97471, 
97481, 97491 

Medicago sativa 

11 Sparcetă 9751 Onobrychis viciifolia 

 
Tabel nr. 7 - Corespondenţa sprijin cuplat/coduri culturi sprijin cuplat 
 

Nr. 
crt. 

Denumire schema sprijin cuplat Nume cultură Cod 
cultură 
Sprijin 
cuplat 

7.1 Soia Soia 2037, 
20371 

7.2 Lucernă Lucernă 9747, 
97471, 
9748, 

97481, 
9749, 
97491 

7.3 Mazăre boabe pentru industrializare Mazăre boabe - 
industrializare 

1517, 
15171 

7.4 Fasole boabe pentru industrializare Fasole boabe - 
industrializare 

1527, 
15271 

7.5 Cânepă pentru fibră şi pentru ulei Cânepă pentru fibră 2077 

 Cânepă pentru ulei 2207 

7.6 Orez Orez 1117 

7.7 Cartof sămânţă Cartof sămânţă 2557 

7.8 Hamei Hamei 7507 

7.9 Sfeclă de zahăr Sfeclă de zahăr 3017 

7.10 Tomate pentru industrializare cultivate Tomate câmp - 3537 
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în câmp industrializare 

7.11 Castraveţi pentru industrializare 
cultivaţi în câmp 

Castraveţi câmp - 
industrializare 

3547 

Legume din sere 

7.12.1 Tomate sere Tomate sere 355 

7.12.2 Castraveţi sere Castraveţi sere 356 

7.12.3 Ardei sere Ardei sere 357 

7.12.4 Varză sere Varză sere 358 

Legume din solarii 

7.13.1 Tomate solarii Tomate solarii 359 

7.13.2 Castraveţi solarii Castraveţi solarii 360 

7.13.3 Ardei solarii Ardei solarii 361 

7.13.4 Varză solarii Varză solarii 362 

7.13.5 Vinete solarii Vinete solari 363 

7.14 Prune pentru industrializare Pruni - industrializare 6537 

7.15 Mere pentru industrializare Mere - industrializare 6517 

7.16 Cireşe şi vişine pentru industrializare Cireşi şi vişini - 
industrializare 

6567 

7.17 Caise şi zarzăre pentru industrializare Caişi şi zarzări - 
industrializare 

6547 

    

7.18 Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară 
pentru industrializare 

Cartofi timpurii, 
semitimpurii şi de vară - 
industrializare 

2517 

 
Tabel nr. 8 - Plante care intră în calcul excepţii de la zone de interes ecologic (ZIE) şi 
de la diversificarea culturilor 
 

Categoria Coduri Nume cultură 

Pajişti permanente 603 Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS 
utilizate în comun, exploatate prin pășunat 

 604 Pajişti permanente utilizate în comun, exploatate 
mixt 

 605 Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS 
utilizate individual, exploatate prin pășunat 

 606 Pajişti permanente utilizate individual, exploatate 
mixt 

 607 Fânețe utilizate individual, exploatate prin cosit 

 608 Fâneţe aparținând UAT sau ADS utilizate 
individual, exploatate prin cosit 

 609 Pășuni utilizate individual, exploatate prin pășunat 

 610 Pășuni utilizate în comun, exploatate prin pășunat 

 611 Fânețe utilizate în comun, exploatate prin cosit 

 612 Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS 
utilizate individual, exploatate mixt 

 660 Livadă tradiţională utilizată extensiv mixt 

 661 Livadă tradiţională utilizată extensiv ca fâneaţă 

 662 Fâneţe naturale energetice 

 663 Livadă tradiţională utilizată extensiv prin pășunat 

 671 Reconvertire PP sensibile 

Teren necultivat 970 Teren necultivat 

 972 Teren sub sere şi solarii necultivat 
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Orez 111, 1117 Orez 

Iarbă/furaje 
erbacee 

450 Pajişti temporare 

 451, 452 Plante de nutreţ 

 973,9731, 
9553, 
95531,9554, 
95541 

Trifoi 

 974, 9741, 
9556, 
95561, 
9747,97471, 
9748, 
97481, 
9749, 97491 

Lucernă 

 978 Ghizdei 

 975, 9751 Sparceta 

 976, 9560 Phacelia 

Leguminoase 973, 9731, 
9553, 
95531, 
9554, 95541 

Trifoi 

 974, 9741, 
9556, 
95561, 
9747, 
97471, 
9748, 
97481, 
9749, 97491 

Lucernă 

 975, 9751 Sparcetă 

 976, 9560 Phacelia 

 978 Ghizdei 

 151, 
1511,1517, 
15171 

Mazăre boabe 

 152, 1521, 
1527, 15271 

Fasole boabe 

 153, 1531 Linte 

 154, 1541 Bob 

 155, 1551, 
9559, 95591 

Lupin 

 156, 1561 Fasoliţă 

 157, 1571 Năut 

 158 Măzăriche de toamnă 

 159, 1591 Mazăre furajeră de toamnă 

 203, 2031, 
2037, 
20371, 127, 
1271, 128, 
1281, 129, 
1291, 130, 
1301 

Soia 
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 160 Alte leguminoase pentru boabe 

 
Tabelul nr. 9 - Tabel de corespondenţă coduri IPA-Online cu denumirile 
submăsurilor/ pachetelor / subpachetelor / variantelor de pachet şi combinaţiile 
permise ale acestora pentru Măsurile 10, 11 

Măsu
ra 

Subma 
sura 

Pache
t 

Cod 
IPA AEM_CODE AEM_NAME 

10   

1 A1 M10_P1 M10-Pajisti cu Inalta Valoare Naturala 

2.1 A2 M10_P1.2.1 
M10-Practici agricole traditionale-
varianta 2.1-Lucrari manuale pe pajisti 
permanente utilizate ca fanete 

2.2 A3 M10_P1.2.2 

M10-Practici agricole traditionale-
varianta 2.2-Lucrari cu utilaje usoare 
pe pajisti permanente utilizate ca 
fanete 

3.1 

A4 M10_P3.1.1 
M10-Pajişti importante pentru păsări-
varianta 3.1.1- Lucrari manuale pe 
pajisti importante pentru Crex crex 

A5 M10_P3.1.2 

M10-Pajişti importante pentru păsări-
varianta 3.1.2- Lucrari cu utilaje 
usoare pe pajisti importante pentru 
Crex crex 

3.2 

A6 M10_P3.2.1 

M10-Pajisti importante pentru pasari- 
Lanius Minor si Falco Vespertinius 
varianta 3.2.1- Lucrari manuale pe 
pajisti importante pentru Lanius minor 
şi Falco vespertinus 

A7 M10_P3.2.2 

M10-Pajisti importante pentru pasari- 
Lanius Minor si Falco Vespertinius   
varianta 3.2.2- Lucrari cu utilaje 
usoare pe pajisti importante pentru 
Lanius minor şi Falco vespertinus 

6 

A8 M10_P6.1 
M10-Pajişti importante pentru fluturi 
varianta 6.1- Lucrari manuale pe 
pajisti importante pentru fluturi 

A9 M10_P6.2 
M10-Pajişti importante pentru fluturi  
varianta 6.2- Lucrari cu utilaje usoare  
pe pajisti importante pentru fluturi 

7 A10 M10_P7 
M10-Terenuri arabile importante ca 
zone de hranire pentru gasca cu gat 
rosu 

4 A11 M10_P4 M10-Culturi verzi 

5 A12 M10_P5 
M10-Adaptarea la efectele 
schimbarilor climatice 

11 1 

1 A14 M11_S1_P1 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

2 A15 M11_S1_P2 
M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
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Legume 

3 A16 M11_S1_P3 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Livezi 

4 A17 M11_S1_P4 
M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- Vii 

5 A18 M11_S1_P5 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Plante medicinale si aromatice 

6 A19 M11_S1_P6.1 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica - 
Pajişti permanente fără angajamente 
de agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă 

2 

1 A20 M11_S2_P1 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

2 A21 M11_S2_P2 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Legume 

3 A22 M11_S2_P3 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Livezi 

4 A23 M11_S2_P4 
M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- Vii 

5 A24 M11_S2_P5 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica-  
Plante medicinale si aromatice 

 
6 

 
A25 

 
M11_S2_P6.1 

M11-Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica -    
Pajişti permanente fără angajamente 
de agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă 

Combinaţii pachete  

A40 
M10_P4&M10_
P5 

M10-Culturi verzi+M10-Adaptarea la 
efectele schimbarilor climatice 

A41 
M10_P4&M11_
S1_P1 

M10-Culturi verzi+M11-Agricultura 
ecologica-Submasura 11.1-Sprijin 
pentru conversia la metodele de 
agricultura ecologica- Culturi agricole 
pe terenuri arabile (inclusiv plante de 
nutret) 
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A42 
M10_P4&M11_
S1_P2 

M10-Culturi verzi+M11-Agricultura 
ecologica-Submasura 11.1-Sprijin 
pentru conversia la metodele de 
agricultura ecologica- Legume 

A43 
M10_P4&M11_
S2_P1 

M10-Culturi verzi+M11-Agricultura 
ecologica-Submasura 11.2-Sprijin 
pentru mentinerea practicilor de 
agricultura ecologica- Culturi agricole 
pe terenuri arabile (inclusiv plante de 
nutret) 

 
A44 

M10_P4&M11_
S2_P2 

M10-Culturi verzi+M11-Agricultura 
ecologica-Submasura 11.2-Sprijin 
pentru mentinerea practicilor de 
agricultura ecologica- Legume 

A47 
M10_P4&M10_
P5& 
M11_S1_P1 

M10-Culturi verzi+M10-Adaptarea la 
efectele schimbarilor climatice+M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

A48 
M10_P4&M10_
P5& 
M11_S2_P1 

M10-Culturi verzi+M10-Adaptarea la 
efectele schimbarilor climatice+M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

A60 
M10_P5&M11_
S1_P1 

M10-Adaptarea la efectele 
schimbarilor climatice+M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

A61 
M10_P5&M11_
S2_P1 

M10-Adaptarea la efectele 
schimbarilor climatice+M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

10  

9.1 A65 M10_P9.1 
M10- terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) 

9.2 
A66 M10_P9.2.1 

M10- pajişti permanente importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) - varianta 
9.2.1 -  lucrări manuale pe pajişti 
importante pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) 

A67 M10_P9.2.2 
M10- pajişti permanente importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
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mică (Aquila pomarina) - varianta 
9.2.2  lucrări cu utilaje uşoare pe 
pajişti importante pentru acvila 
tipătoare mică (Aquila pomarina) 

10 A68 M10_P10 
M10 - refugii ecologice pe terenuri 
arabile pentru speciile de păsări 
comune asociate terenurilor agricole 

11.1 

A69 M10_P11.1.1 

M10- terenuri arabile importante 
pentru dropie (Otis tarda) – varianta 
11.1.1 - conversia terenurilor arabile în 
pajiște 

A70 M10_P11.1.2 

M10- terenuri arabile importante 
pentru dropie (Otis tarda) – varianta 
11.1.2 -  zonă de protecție pentru 
dropie (Otis tarda) pe teren arabil 
 

11.2 

A71 M10_P11.2.1 

M10 - pajişti permanente importante 
pentru dropie (Otis tarda) – varianta 
11.2.1  lucrări manuale pe pajişti 
importante pentru dropie (Otis tarda) 

A72 M10_P11.2.2 

M10 -  pajişti permanente importante 
pentru dropie (Otis tarda) – varianta 
11.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe 
pajişti importante pentru dropie (Otis 
tarda) 

A73 M10_P11.2.3 

M10 -  pajişti permanente importante 
pentru dropie (Otis tarda) -  varianta 
11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe 
pajişti importante pentru dropie (Otis 
tarda) 

 
Combinaţii pachete  
 

A74 M11_S1_P6.2
&M10_P1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă + M10-Pajisti cu Inalta 
Valoare Naturala 

A75 M11_S1_P6.2
&M10_P1.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă + M10-Practici agricole 
traditionale - varianta 2.1-Lucrari 
manuale pe pajisti permanente 
utilizate ca fanete 

A76 
M11_S1_P6.2
&M10_P1.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă + M10-Practici agricole 
traditionale - varianta 2.2- Lucrari cu 
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utilaje usoare pe pajiști permanente 
utilizate ca fanete  

A77 
M11_S1_P6.2
&M10_P3.1.1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru păsări-varianta 3.1.1- Lucrari 
manuale pe pajisti importante pentru 
Crex crex 

A78 
M11_S1_P6.2
&M10_P3.1.2 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru păsări-varianta 3.1.2- Lucrari 
cu utilaje usoare pe pajisti importante 
pentru Crex crex 

A79 
M11_S1_P6.2
&M10_P3.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajisti importante 
pentru pasari- Lanius Minor si Falco 
Vespertinius varianta 3.2.1- Lucrari 
manuale pe pajisti importante pentru 
Lanius minor şi Falco vespertinus 

 A80 
M11_S1_P6.2
&M10_P3.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajisti importante 
pentru pasari- Lanius Minor si Falco 
Vespertinius   varianta 3.2.2- Lucrari 
cu utilaje usoare pe pajisti importante 
pentru Lanius minor şi Falco 
vespertinus 

 A81 
M11_S1_P6.2
&M10_P6.1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru fluturi varianta 6.1- Lucrari 
manuale pe pajisti importante pentru 
fluturi 

 A82 
M11_S1_P6.2
&M10_P6.2 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
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pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru fluturi  varianta 6.2- Lucrari cu 
utilaje usoare  pe pajisti importante 
pentru fluturi 

 A83 
M11_S1_P6.2
&M10_P9.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10- pajişti permanente 
importante ca zone de hrănire 
pentru acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) - varianta 9.2.1 -  lucrări 
manuale pe pajişti importante pentru 
acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) 

 A84 
M11_S1_P6.2
&M10_P9.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10- pajişti permanente 
importante ca zone de hrănire 
pentru acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) - varianta 9.2.2  lucrări cu 
utilaje uşoare pe pajişti importante 
pentru acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) 

 A85 
M11_S1_P6.2
&M10_P11.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10 - pajişti 
permanente importante pentru dropie 
(Otis tarda) – varianta 11.2.1  lucrări 
manuale pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) 

 A86 
M11_S1_P6.2
&M10_P11.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10 -  pajişti 
permanente importante pentru dropie 
(Otis tarda) – varianta 11.2.2 - lucrări 
cu utilaje uşoare pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) 

 A87 
M11_S1_P6.2
&M10_P11.2.3 

M11-Agricultura ecologică-Submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică -  



96 

 

pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10 -  pajişti 
permanente importante pentru dropie 
(Otis tarda) -  varianta 11.2.3 – lucrări 
cu utilaje grele pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) 

 A88 
M11_S2_P6.2
&M10_P1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă + M10-Pajisti cu Inalta 
Valoare Naturala 

 A89 
M11_S2_P6.2
&M10_P1.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă + M10-Practici agricole 
traditionale-varianta 2.1 - Lucrari 
manuale pe pajisti permanente 
utilizate ca fanete 

 A90 
M11_S2_P6.2
&M10_P1.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă + M10-Practici agricole 
traditionale-varianta 2.2 -  Lucrari cu 
utilaje usoare pe pajiști permanente 
utilizate ca fanete 

 A91 
M11_S2_P6.2
&M10_P3.1.1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru păsări-varianta 3.1.1- Lucrari 
manuale pe pajisti importante pentru 
Crex crex 

 A92 
M11_S2_P6.2
&M10_P3.1.2 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru păsări-varianta 3.1.2- Lucrari 
cu utilaje usoare pe pajisti importante 
pentru Crex crex 

 A93 
M11_S2_P6.2
&M10_P3.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
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pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajisti importante 
pentru pasari- Lanius Minor si Falco 
Vespertinius varianta 3.2.1- Lucrari 
manuale pe pajisti importante pentru 
Lanius minor şi Falco vespertinus 

 A94 
M11_S2_P6.2
&M10_P3.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajisti importante 
pentru pasari- Lanius Minor si Falco 
Vespertinius   varianta 3.2.2- Lucrari 
cu utilaje usoare pe pajisti importante 
pentru Lanius minor şi Falco 
vespertinus 

 A95 
M11_S2_P6.2
&M10_P6.1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru fluturi varianta 6.1- Lucrari 
manuale pe pajisti importante pentru 
fluturi 

 A96 
M11_S2_P6.2
&M10_P6.2 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10-Pajişti importante 
pentru fluturi  varianta 6.2- Lucrari cu 
utilaje usoare  pe pajisti importante 
pentru fluturi 

 A97 
M11_S2_P6.2
&M10_P9.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10- pajişti permanente 
importante ca zone de hrănire 
pentru acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) - varianta 9.2.1 -  lucrări 
manuale pe pajişti importante pentru 
acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) 

 A98 
M11_S2_P6.2
&M10_P9.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 



98 

 

respectivă+ M10- pajişti permanente 
importante ca zone de hrănire 
pentru acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) - varianta 9.2.2  lucrări cu 
utilaje uşoare pe pajişti importante 
pentru acvila tipătoare mică (Aquila 
pomarina) 

 A99 
M11_S2_P6.2
&M10_P11.2.1 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10 - pajişti 
permanente importante pentru dropie 
(Otis tarda) – varianta 11.2.1  lucrări 
manuale pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) 

 A100 
M11_S2_P6.2
&M10_P11.2.2 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+ M10 -  pajişti 
permanente importante pentru dropie 
(Otis tarda) – varianta 11.2.2 - lucrări 
cu utilaje uşoare pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) 

 A101 
M11_S2_P6.2
&M10_P11.2.3 

M11-Agricultura ecologică-Submasura 
11.2-Sprijin pentru menţinerea 
practicilor de agricultură ecologică- 
pajişti permanente cu angajamente de 
agro-mediu și climă pe parcela 
respectivă+M10 -  pajişti 
permanente importante pentru dropie 
(Otis tarda) -  varianta 11.2.3 – lucrări 
cu utilaje grele pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) 

 A102 
M10_P10&M11
_S1_P1 

M10- terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) +  M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

 A103 
M10_P10&M11
_S1_P2 

M10- terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) + M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.1- Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Legume 

 A104 M10_P10&M11 M10- terenuri arabile importante ca 
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Tabel nr. 10 - Culturi de toamnă pentru diversificarea culturilor  
- conform art. 19 alin. (2) lit.d) din OUG nr. 11/2021 „Culturile de iarnă şi cele de primăvară 
sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparţin aceluiaşi gen. Triticum  spelta este 
considerată a fi o cultură distinctă de  culturile care aparțin aceluiași gen.” 
 

Gen botanic Denumire cultură Cod cultură 
toamnă 

Cod cultură 
primăvară 

Triticum  Grâu comun  101                             1010                            

Triticum Grău dur  102 1020 

Triticum Grâu spelta (alac) 132  

Triticosecale  Triticale  103 1030 

Secale  Secară  104 1040 

Hordeum Orz 105 1050 

Hordeum Orzoaica  106 1060 

Avena  Ovăz 107 1070 

Brassica  Rapiţa  202 2020 

Pisum Mazăre furajeră de toamnă 159  

Pisum Mazăre boabe   151 

Pisum Mazăre boabe industrializare  1517 

 
 
Tabel nr. 11 - Lista raselor de carne conform Anexei nr. 8 din O.M.A.D.R  nr. 
45/2021  pentru care se poate solicita sprijin cuplat pentru categoria taurine de 
carne  

_S1_P5 zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) + M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.1-Sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultura ecologica- 
Plante medicinale si aromatice 

 A105 
M10_P10&M11
_S2_P1 

M10- terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) + M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutret) 

 A106 
M10_P10&M11
_S2_P2 

M10- terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) + M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica- 
Legume 

 A107 
M10_P10_M11
_S2_P5 

M10- terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare 
mică (Aquila pomarina) + M11-
Agricultura ecologica-Submasura 
11.2-Sprijin pentru mentinerea 
practicilor de agricultura ecologica-  
Plante medicinale si aromatice 
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Nr.crt. Denumirea rasei taurinei de carne 

1 Aberdeen-Angus 

2 Limousine 

3 Charolaise 

4 Galloway 

5 Highland 

6 Aubrac 

7 Wagyu 

8 Romagnola 

9 Bãlţata Româneascã – direcţia de exploatare carne 

10 Hereford 

11 Blonde dAquitaine 

12 Salers 

13 Sura de Stepã 

 
 
Tabel nr. 12 - Lista speciilor forestiere cu ciclu scurt de producție declarate ZIE 
în conformitate cu  Anexa nr. 11 din Ordinul MADR nr. 45/2021 
 

1 Salcie (Salix spp.) 95311 

2 Plopul alb (Populus alb) și Plopul negru (Populus 
nigra) 

95331 

 

Anexa 2 LA INSTRUCŢIUNI de completare a formularului de cerere unică de plată: 

Instrucțiuni de completare a codului CNPV aferent parcelelor agricole declarate cu 
cod cultură 965 - VII FINANŢATE PRIN PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE/RECONVERSIE 
 
În cazul parcelelor agricole având codul 965 - „VII FINANŢATE PRIN PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE/RECONVERSIE” este necesar ca fermierii să completeze informațiile 
aferente parcelelor viticole așa cum sunt acestea înregistrate în Registrul Plantațiilor 
Viticole gestionat de către ONVPV (Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole).    
 
În acest sens, în cazul parcelelor agricole cu cod 965, sistemul informatic va solicita 
fermierului completarea informațiilor aferente parcelelor viticole.  
   
O parcelă agricolă cod 965 poate să conțină o singură parcelă viticolă ce trebuie să fie 
evidențiată în sistem.  
   
Informațiile privind toate suprafețele viticole corespunzătoare codului 965 și înregistrate 
conform legii de către fermier la ONVPV, vor fi accesate în interfața IPA-Online.  
Astfel, la introducerea unei parcele agricole cu codul 965, sistemul APIA va deschide un 
câmp selector din care fermierul își va selecta informațiile parcelei viticole (așa cum este 
înregistrată în Registrul Plantațiilor Viticole) corespunzătoarea parcelei agricole declarate 
la APIA.  
 
Interogarea bazei de date pentru identificarea parcelei viticole asociate se poate face prin 
selectarea:  
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 Județ,  
 Localitate,  
 CNPV,  
 Suprafață  

   
După identificarea și filtrarea informației corespunzătoare fermierul va salva parcelă 
viticola” iar apoi va salva înregistrarea.  
   
 ! În cazul în care informațiile aferente parcelei agricole nu se regăsesc în bază de date, 
fermierul va apăsa butonul “Închide” și va continua completarea cererii unice fără ca 
respectivele parcele agricole cod 965 să aibă asociate informațiile din Registrul Plantațiilor 
Viticole.  
În această situație fermierul se va adresa ONVPV în vederea actualizării situației cu 
respectarea termenului maxim de 30 de zile stabilit în Legea nr. 164/2015! 
 
! În cazul în care parcelei agricole cod 965 digitizată în IPA-Online nu i se poate asocia o 
singură parcelă viticolă identificată prin Cod CNPV (asociere 1 la 1),  funcție de situație, 
fermierul va apăsa butonul “Închide” și va continua completarea cererii unice fără ca 
respectivele parcele agricole cod 965 să aibă asociate informațiile din Registrul Plantațiilor 
Viticole însă va avea obligația de a proceda după cum urmează: 
 
- dacă situația declarată în IPA-Online corespunde realității din teren, va solicita ONVPV 
modificarea structurii parcelei cod CNPV astfel încât aceasta să corespundă situației din 
teren; 
- dacă situația declarată în IPA-Online nu corespunde realității din teren, fermierul va 
digitiza parcelele agricole în conformitate cu suprafețele și amplasamentul parcelelor 
viticole identificate prin Cod CNPV. 
 
Aceste măsuri vor fi implementate cu respectarea termenului de 30 de zile stabilit prin 
Legea nr. 164/2015! 
Sistemul informatic va genera partea II.A.1 aferentă parcelelor agricole cod 965 care este 
parte integrantă din cererea unică și pe care fermierul o semnează. 
În cazul în care există neconformități la nivelul suprafețelor totale ale parcelelor viticole sau 
la nivelul codurilor CNPV sistemul va afișa mesaje de eroare corespunzătoare fiecărei 
situații.  
   
Situații în care sistemul poate genera mesaje de eroare:  
-  Suprafața parcelei viticole depășește suprafața declarată a parcelei agricole.   
-  Un cod CNPV a fost introdus anterior.  
-  Nu au fost introduse informații cu privire la parcelă viticolă aferentă parcelei 
agricole declarate!  
 
Completarea informațiilor privind parcelele viticole aferente unei parcele agricole declarate 
cu cod 965 este obligatorie în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1508/2018. 
Lipsa acestor informații nu impacteaza eligibilitatea cererii unice de plată depuse de 
fermier.   
   
Înregistrarea parcelelor viticole de către ONVPV și acordarea identificării unice (cod 
CNPV) se face în conformitate cu Ordinul MADR nr. 364/2016  pentru aprobarea Normelor 
privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin.  
   
Obligațiile fermierilor în acest sens sunt stabilite prin Legea nr. 164/2015 a viei și vinului în 
sistemul organizării comune a pieței vitivinicole.  
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ANEXA 3 LA INSTRUCŢIUNI de completare a formularului de cerere unică de plată: 

 
Declaraţie privind  

completarea și asumarea, precum și închiderea cererii unice de plată 2021 
transmisă prin mijloace electronice (e_mail, IPA-Online) 

 
 

 
 
Subsemnatul .............................................................................. 
RO………………………………., declar că am întocmit, completat și operat/actualizat 
datele și informațiile din cererii unice de plată 2021 și îmi asum corectitudinea și 
veridicitatea acestora. 
Totodată, îmi exprim acordul pentru închiderea cererii unice de plată 2021, de către 
funcționarul APIA dna/dl. ……………. pe userul RO……………… şi parola 
………………….., și pentru tipărirea la centrul județean/local ............……………….., 
urmând ca, până la data de 1 octombrie 2021 cel târziu, să mă prezint, la APIA pentru 
semnarea cererii unice de plată 2021, a angajamentelor și declarațiilor, după caz. 
 
Referitor la măsurile 10, 11 din PNDR 2014-2020, declar că am fost informat și îmi exprim 
acordul privind deschiderea unui angajament nou, pentru o perioadă de 2 ani pentru 
pachetele 1,2,3,4,5,6,9 și 11, respectiv de 5 ani pentru pachetele 7,8,10 din M10, de 2/3 
ani pentru pachetele din sM11.1 și 2 ani pentru sM11.2, urmând a mă prezenta până la 
data limită de depunere a cererii unice de plată 2021, pentru semnarea acestora. 
 
Am luat la cunoştinţă de faptul că, după accesarea aplicaţiei, am posibilitatea de a 
modifica parola. 
Preiau întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise 
în cererea unică de plată. 
 
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în 
declarații. 
 
 
Nume şi prenume fermier                                        Nume şi prenume funcţionar 
 ……………...……………………                         …………………….....…........ 
Semnătură…………………….....                           Semnătură………....…………......... 
Data:…………………....….........                            Data:…...…................................ 
 
 
Se completează inclusiv pentru formularele de modificare, dacă este cazul 


