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DȚțINIごII 
 
țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare RuralE ĂțȚADRă - reprezintE fondul din bugetul Uniunii 
Țuropene din care este alocatE pentru statele membre contribuざia financiarE europeanE 
nerambursabilE  pentru sprijinirea dezvoltErii rurale, destinatE finanざErii programelor de dezvoltare 
ruralE derulate în conformitate cu legislaざia  Uniunii Europene. 
PNDR 2014-2020 - reprezintE documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013, în care sunt prevEzute mEsurile げi sumele alocate României din țȚADR care se aprobE 
de Comisia ȚuropeanE prin decizie.  
MEsurE - un set de operaざiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritEざile 
Uniunii în materie de dezvoltare ruralE. 
Angajament - reprezintE voinざa exprimatE printr-un document asumat prin semnEturE de un 
solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligE sE respecte condiざiile generale ;i 
specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare mEsurE/submEsurE/pachet/subpachet/variantE 
vizatE, astfel cum sunt prevEzute în fi;ele mEsurilor din PNDR 2014-2020 ;i detaliate în legislaざia 
naざionalE. 
SuprafaざE agricolE - orice suprafaざE de teren arabil, de pE;une permanentE ;i de fâneaざE 
permanentE sau cultivatE cu culturi permanente. 
SuprafaざE determinatE - în cazul mEsurilor de sprijin pe suprafaざE, suprafaざa loturilor sau a 
parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la faざa locului. 
ParcelE agricolE - o suprafaざE continuE de teren agricol, care face obiectul unei declaraざii din 
partea unui singur fermier, cu acea;i categorie de folosinざE, pe care se cultivE o singurE grupE de 
culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare; cu toate acestea, în cazul în care se solicitE o declaraざie separatE privind 
utilizarea unei suprafeざe care face parte dintr-o singurE grupE de culturi în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1307/2013, utilizarea respectivE limiteazE suplimentar, dacE este necesar, suprafaざa 
respectivE. Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeazE, indiferent 
dacE acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate ;i nesolicitate la platE ;i pe care 
trebuie sE respecte cerinざele de ecocondiざionalitate. 
Identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate - înseamnE declararea ;i delimitarea în cadrul 
blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaざia electronicE GIS, pusE la dispoziざie 
de cEtre APIA. Identificarea presupune ca parcela sE nu se suprapunE peste parcelele declarate de 
alざi fermieri ;i sE nu depE;eascE limita blocului fizic. 
Utilizarea terenului - utilizarea pentru activitEざi agricole a suprafeざei de teren agricol din cadrul 
exploataざiei aflate la dispoziざia fermierului pe tot parcursul anului de cerere. 
TA (teren arabil) - terenuri cultivate în scopul producざiei agricole sau suprafeざe disponibile pentru 
producざia agricolE dar lEsate pârloagE, indiferent dacE terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, 
solarii sau alte mijloace de protecざie fixe sau mobile. 
PP (paji;ti permanente-pE;uni ;i fâneざeă - pE;uni permanente ;i fâneざe permanente care 
reprezintE terenuri consacrate producざiei de iarbE ;i de alte plante furajere erbacee cultivate sau 
spontane care nu au fEcut parte din sistemul de rotaざie a culturilor din exploataざie timp de cel puざin 
cinci ani; aceastE noざiune poate include ;i alte specii, precum arbu;tii ;i/sau arborii, bune pentru 
pE;unat, cu condiざia ca iarba ;i alte plante furajere sE rEmânE predominante. 
IarbE sau alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gEsesc în mod obi;nuit pe 
paji;ti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de seminざe pentru 
paji;ti ;i pot fi utilizate în hrana animalelor. 
Suprafaざa de paji;ti permanente - terenul cu paji;ti permanente declarat în anul 2012 în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum ;i suprafaざa cu paji;ti permanente 
declaratE în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) 
nr. 1.306/2013, cu modificErile ;i completErile ulterioare de cEtre fermierii care fac obiectul 
obligaざiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climE ;i mediu, care nu a fost declarat ca 
teren cu paji;te permanentE în anul 2012. 
Paji;tile permanente utilizate în comun de mai mulざi fermieri - suprafeざele de paji;ti în interiorul 
cErora nu existE nicio delimitare naturalE sau artificialE, iar animalele pE;uneazE liber sau se 
cose;te pe întreaga suprafaざE a paji;tii în cauzE. AceastE suprafaざE poate coincide sau nu cu 
suprafaざa blocului fizic. DacE la controlul la faざa locului APIA descoperE o 
neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizeazE suprafaざa de paji;te în comun suportE 
sancざiunea. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tambygy/regulamentul-nr-1305-2013-privind-sprijinul-pentru-dezvoltare-rurala-acordat-din-fondul-european-agricol-pentru-dezvoltare-rurala-feadr-si-de-abrogare-a-regulamentului-ce-nr-1698-2005-al-consiliului?pid=66969471&d=2018-02-23#p-66969471
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VII (vii) - terenul plantat cu vii ;i pepiniere viticole. Acestea sunt culturi permanente. 
CP (culturi permanente) - înseamnE culturile pentru care nu se practicE un sistem de rotabie, altele 
decât pajistile permanente, care ocupE terenurile pentru o perioadE de cinci ani sau mai mare げi 
care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele げi speciile forestiere cu ciclu de producbie scurt. 
Sistemul Integrat de Administrare ;i Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare ;i control, 
creat pentru administrarea ;i controlul cererilor unice de platE depuse de fermieri, care se aplicE 
schemelor de plEざi, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013, cu modificEri ;i completEri ulterioare. Elementele componente sunt: o bazE de date 
electronicE, un sistem de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS), cererilor de ajutor, cererilor 
de sprijin ;i cererilor de platE, un sistem integrat de control, un sistem unic pentru înregistrarea 
identitEざii fiecErui beneficiar al sprijinului menbionat la art. 67 alin. (2) care depune o cerere de 
ajutor, cerere de sprijin sau de platE. 
Cererea unicE de platE - cererea de ajutor ;i/sau de sprijin, dupE caz, în cadrul oricEreia dintre 
plEざile prevEzute în OUG nr.11/2021  la art.1 alin.Ă2ă げi Ă3ă sau cele acordate prin mEsurile delegate 
de dezvoltare ruralE din Programul Nabional de Dezvoltare RuralE ĂPNDRă prevEzute la art.35 alin.(3) 
Sistemul de informaざii geografice (GIS) - tehnicile computerizate bazate pe sistemul de informaざii 
geografice menざionate la art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare. 
Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) - o bazE de date computerizatE, componentE 
a sistemului integrat de administrare ;i control (IACS), care funcざioneazE la nivel de parcelE de 
referinざE. Sistemul LPIS din România utilizeazE ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectE 
un standard uniform ce garanteazE o precizie cel puざin echivalentE cu cea oferitE de cartografierea 
la o scarE de 1:5000. Dimensiunea pixelului imaginilor este de 0,5 m ceea ce asigurE o precizie 
submetricE. 
Controale administrative - înseamnE controalele care au ca scop verificarea corectitudinii げi 
exhaustivitEbii informabiilor furnizate în cererea unicE de platE, în documentele ataげate acesteia 
sau în alte declarabii, a respectErii conformitEbii cu toate criteriile de eligibilitate, cu 
angajamentele げi cu alte obligabii privind schema de ajutoare げi/sau mEsura de sprijin în cauzE, a 
condibiilor în care este acordat ajutorul げi/sau sprijinul, a cerinbelor げi a standardelor relevante 
pentru ecocondibionalitate, conform art. 24 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 
Țuropean げi al Consiliului în ceea ce priveげte sistemul integrat de administrare げi control, mEsurile 
de dezvoltare ruralE げi ecocondibionalitatea, denumit în continuare Regulamentul ĂUȚă nr. 
809/2014; 
Bloc fizic - o suprafaざE de teren utilizatE în scopuri agricole de unul sau mai mulざi fermieri, 
delimitatE de limite naturale sau artificiale stabile ;i care poate include una sau mai multe parcele 
agricole. 
Neconformitate - în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaざii legate 
de condiざiile de acordare a ajutorului sau sprijinului menざionat la art. 67 alin. (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1.306/2013, cu modificErile ;i completErile ulterioare orice nerespectare a acelor criterii 
de eligibilitate, angajamente sau alte obligaざii sau, în cazul ecocondiざionalitEざii, neconformitatea 
cu cerinざele de reglementare în materie de gestionare din cadrul legislaざiei Uniunii Europene, cu 
standardele privind bunele condiざii agricole ;i de mediu ale terenurilor, definite de statele membre 
în conformitate cu art. 94 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificErile ;i completErile 
ulterioare, sau cu cerinざa privind întreざinerea paji;tilor permanente menざionatE la art. 93 alin. (3) 
din acela;i regulament. 
Livada tradiざionalE utilizatE extensiv - suprafeざele de livezi tradiざionale care sunt utilizate în 
principal ca paji;ti permanente prin cosit ;i/sau pE;unat, având dimensiunea minimE a parcelei 
eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maxim 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivatE, 
iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene. 
 
 
CADRUL PROGRAMATIC 
 
Începând cu anul 2007, odatE cu aderarea României la Uniunea ȚuropeanE, pe lângE obligabiile care 
derivE din statutul de Stat Membru, fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare 
cu fermierii europeni. Între acestea, un rol important l-au avut fondurile adresate agriculturii げi 

https://lege5.ro/App/Document/gqydcojuhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-809-2014-de-stabilire-a-normelor-de-aplicare-a-regulamentului-ue-nr-1306-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-sistemul-integrat-de?pid=68259248&d=2019-02-14#p-68259248
https://lege5.ro/App/Document/gm4tamjsha/regulamentul-nr-1306-2013-privind-finantarea-gestionarea-si-monitorizarea-politicii-agricole-comune-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-352-78-ce-nr-165-94-ce-nr-2799-98-ce-nr-814-2000-ce-nr-1290-2?d=2019-02-14
https://lege5.ro/App/Document/gqydcojuhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-809-2014-de-stabilire-a-normelor-de-aplicare-a-regulamentului-ue-nr-1306-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-sistemul-integrat-de?d=2019-02-14
https://lege5.ro/App/Document/gqydcojuhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-809-2014-de-stabilire-a-normelor-de-aplicare-a-regulamentului-ue-nr-1306-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-sistemul-integrat-de?d=2019-02-14
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dezvoltErii rurale, o componentE importantE a acestor fonduri fiind constituitE de alocErile 
financiare ale mEsurilor din Programul Național de Dezvoltare RurţlE (PNDR) 2014-2020.  
 
În anul 2021 începe perioada de tranzibie cEtre noua politicE agricolE comunitarE ĂPACă 2021-2027, 
respectiv tranzibia cEtre implementarea unui Plan Nabional Strategic care, în prezent, se elaboreazE 
la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat în curs de negociere cu statele membre la 
nivelul Comisiei Europene.  
 
Noua PAC ia în considerare bintele propuse de Comisia ȚuropeanE prin Pactul Țcologic Țuropean 
(Green Deal), binte care urmEresc creげterea nivelului de ambibie în ceea ce priveげte obiectivele de 
mediu げi climE, respectiv asigurarea continuitEbii protecbiei mediului prin dezvoltarea durabilE げi 
managementul eficient げi durabil al resurselor naturale precum apE, sol げi aer, conservarea 
biodiversitEbii, îmbunEtEbirea serviciilor ecosistemice げi conservarea habitatelor げi peisajelor, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serE げi adaptarea la efectele schimbErilor climatice pe 
terenurile agricole. 
 
Ca urmare a aprobErii Regulţmentului de trţnziție ĂUEă nr. 2220 din 20201, au fost stabilite regulile 
de implementare a mEsurilor din PNDR 2014-2020 în perioada de tranzibie, reglementatE pentru 
urmEtorii 2 ani: 2021 げi 2022.Prin urmare, în perioada 2021 – 2022, UE susbine în continuare din 
fonduri europene adresate agriculturii げi dezvoltErii rurale, posibilitatea Statelor Membre de a  
acorda  plEbi compensatorii fermierilor care furnizeazE societEbii servicii publice prin adoptarea 
unor practici agricole prietenoase cu mediul. Conform Regulamentului de dezvoltare rurţlE nr. 
1305/2013, minimum 30% din alocarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare RuralE (FEADR) 
este rezervatE mEsurilor care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu げi climE. 
 
De asemenea, în perioada 2021-2022 sunt alocate fonduri pentru redresarea economicE げi socialE 
necesarE ca urmare a efectelor negative provocate de manifestarea pandemiei COVID-19, prin 
Instrumentul de Redresare al UE (EURI) care este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 
2094/20202. Cel pubin 37 % din fondurile ȚURI trebuie sE fie adresate mEsurilor de bunEstare a 
animalelor, LȚADȚR げi operabiunilor benefice pentru mediu げi climE. 
 
MEsurile de mediu げi climE ale PNDR 2014-2020 vor fi implementate în continuare în perioada de 
tranzibie, atât în cazul pajiげtilor permanente naturale げi semi-naturale, cât げi în cazul livezilor 
tradibionale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, acestea promovând practicarea unei 
agriculturi care presupune evitarea sau limitarea utilizErii utilajelor grele げi evitarea chimizErii 
alEturi de aplicarea tehnicilor agricole tradibionale folosite (ce se reduc în fond la un pEげunat non-
intensiv げi la stabilirea unor date げi metode de aplicare a cositului) げi favorizând menbinerea 
habitatelor prioritare げi a speciilor importante, a fondului cultural tradibional, precum げi o utilizare 
rabionalE a resurselor naturale.  
 
Astfel se asigurE atât respectarea liniilor strategice privind dezvoltarea ruralE în Uniunea 
ȚuropeanE, cât げi corelarea mEsurilor de sprijin cu realitEbile げi nevoile identificate în spabiul rural 
românesc. Prin PNDR 2014–2020, document aprobat de cEtre Comisia ȚuropeanE prin Decizia 
C(2015)3508/26.05.2015, s-a avut în vedere îmbunEtEbirea echilibrului dintre dezvoltarea 
economicE げi utilizarea durabilE a resurselor naturale, dar げi menbinerea げi creげterea atractivitEbii 
zonelor rurale, ca elemente de bazE în diversificarea activitEbilor economice. 
 
 

 
1 Regulamentul (UE) nr. 2020/2220 al Parlamentului Țuropean げi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de 
stabilire a anumitor dispozibii tranzitorii privind sprijinul acordat din țondul european agricol pentru 
dezvoltare ruralE ĂțȚADRă げi din țondul european de garantare agricolE ĂțȚGAă în anii 2021 げi 2022 げi de 
modificare a Regulamentelor ĂUȚă nr. 1305/2013, ĂUȚă nr. 1306/2013 げi ĂUȚă nr. 1307/2013 în ceea ce priveげte 
resursele げi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 げi 2022 げi a Regulamentului ĂUE) nr. 1308/2013 
în ceea ce priveげte resursele げi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 げi 2022, denumit pe scurt 
Regulament de tranzibie 
2 Regulamentul (UE) nr. 2094/2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a 
sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 
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MDSURILȚ DE MEDIU ぐI CLIMD țINANごATȚ PRIN PNDR 2014-2020 
 
MEsurile de mediu げi climE aplicabile pe terenurile agricole, finanbate prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare RuralE (FEADR) în cadrul PNDR 2014-2020 げi implementate în România în anul 
2021, sunt: 
✓ MEsura 10 – agro-mediu げi climE (M.10), 
✓ MEsura 11 – agricultura ecologicE (M.11), 
✓ MEsura 13 – plEbi pentru zone care se confruntE cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (M.13). 
 
Pentru fiecare dintre aceste mEsuri a fost elaborat câte un ghid informativ adresat beneficiarilor. 
Ghidurile informative sunt puse la dispozibia fermierilor gratuit, la sediile APIA unde depun cererile 
unice de platE げi se regEsesc în format electronic pe site-urile APIA www.apia.org.ro - la secbiunea 
Materiale de informare (http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare) げi MADR  
www.madr.ro – la secbiunea Dezvoltare RuralE – MEsuri de Mediu げi ClimE 
(https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-
clima.html).  
 
Acest Ghid informativ se adreseazE beneficiarilor MEsurii 11 – agriculturE ecologicE ĂM.11ă. 
 
Informare: ModificErile PNDR 2014 – 2020 privind continuarea implementErii M.11 în perioada de 
tranzibie, conform Regulamentului (UE) nr. 2220/ 2020, se aflE în procedurE de negociere în vederea 
aprobErii de cEtre Comisia ȚuropeanE, iar sprijinul compensatoriu din țȚADR pentru aceastE mEsurE 
se acordE numai dupE aprobarea modificErilor げi în forma aprobatE de Comisia ȚuropeanE în ceea 
ce priveste durata angajamentului.  

 
  

http://www.apia.org.ro/
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
http://www.madr.ro/
https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
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MDSURA 11 – AGRICULTURD ȚCOLOGICD ĂM.11ă DIN PNDR 2014-2020 
 
Sprijinul prin mEsura 11 Agricultura ecologicE este acordat în douE direcざii: conversia la metodele 
de agriculturE ecologicE ;i menざinerea practicilor de agriculturE ecologicE. Prin urmare sunt 
implementate douE sub-mEsuri:  •   11.1 sprijin pentru conversia la practicile ;i metodele de agriculturE ecologicE, •   11.2 sprijin pentru menざinerea practicilor ;i metodelor de agriculturE ecologicE. 
 
Beneficiarii plEbilor compensatorii din cadrul M.11 AgriculturE ȚcologicE sunt fermierii activi care 
utilizeazE terenuri agricole げi sunt înregistrabi în sistemul de agriculturE ecologicE. 
 
Plata compensatorie este plEtitE anual, ca sumE fixE pe unitatea de suprafabE (ha), fiind acordatE 
în urma asumErii unor angajamente voluntare: 
✓ pe o perioadE de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) げi maximum 3 ani (pentru culturi 

perene) pentru pachetele care vizeazE sM.11.1 conversia la agricultura ecologicE, cu 
menbinerea certificErii suprafebelor care au fEcut obiectul angajamentului pe o perioadE de cel 
pubin 5 ani de la semnarea angajamentului, 

✓ pe o perioadE de 5 ani pentru pachetele care vizeazE menbinerea agriculturii ecologice în cazul 
angajamentelor asumate înainte de anul 2021 (sM.11.2);  

✓ pe o perioadE de 2 ani pentru pachetele care vizeazE menbinerea agriculturii ecologice în cazul 
angajamentelor asumate în anul 2021 (sM.11.2); 

✓ pe o perioadE de 1 an pentru pachetele care vizeazE menbinerea agriculturii ecologice în cazul 
angajamentelor asumate în anul 2022 (sM.11.2). 

 
 
VALOAREA PLDごILOR COMPENSATORII PENTRU M.11 
 
PlEbile compensatorii care se acordE beneficiarilor M.11, vizeazE compensarea costurilor 
suplimentare げi a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii 
ecologice. 
 
Valorile plEbilor compensatorii sunt urmEtoarele: 

MEsura 11 – agriculturE ecologicE – pachete 
Valoarea plEbii 

Sub-mEsura 11.1 
conversie 

Sub-mEsura 11.2 
certificat 

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante 
de nutreb) 293 €/ha/an  218 €/ha/an  

Pachetul 2 – legume 500 €/ha/an  431 €/ha/an  
Pachetul 3 – livezi 620 €/ha/an  442 €/ha/an  
Pachetul 4 – vii 530 €/ha/an  479 €/ha/an  
Pachetul 5 – plante medicinale げi aromatice 365 €/ha/an  350 €/ha/an  
Pachetul 6 – pajiげti permanente - - 

varianta 6.1 (aplicabilE la nivel nabional pe suprafebe fErE 
angajament M.10)  143 €/ha/an 129 €/ha/an 

varianta 6.2 (aplicabilE în zonele eligibile げi numai împreunE 
cu un angajament M.10) 

39 €/ha/an 73 €/ha/an 
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CRITERII DE ÎNCADRARE ÎN ZONELE ELIGIBILE PENTRU M.11 
 

Pentru o mai bunE atingere a obiectivelor propuse pentru fiecare mEsurE/sub-
mEsurE/pachet/variantE, prin PNDR 2014-2020 au fost stabilite zonele de eligibilitate în care se 
implementeazE angajamentele. 
 
Pachetele 1-5 ale sM 11.1 げi sM 11.2 din M.11 – ţgriculturE ecologicE se aplicE la nivel nabional pe 
terenurile agricole aflate în conversie/certificate în sistem ecologic: 
✓ pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreb), 
✓ pachetul 2 – legume, 
✓ pachetul 3 – livezi, 
✓ pachetul 4 – vii, 
✓ pachetul 5 – plante medicinale げi aromatice. 
 
Pachetul 6 - pajiști permanente se poate aplica pe terenurile agricole aflate în conversie/certificate 
în sistem ecologic dupE cum urmeazE: 
✓ la nivel nabional pe suprafebe fErE angajament  M.10 – agromediu げi climE – varianta 6.1,  
✓ în zonele eligibile げi numai împreunE cu un angajament M.10 - agromediu げi climE ĂP1, P2, P3.1, 

P3.2, P6, P9.2, P11.2) – varianta 6.2. 
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CONDIaII DE ELIGIBILITATE, CȚRINごȚ SPECIFICE ぐI CȚRINごȚ DE BAZD PE CARE 
TREBUIE SD LE ÎNDȚPLINȚASCD FERMIERII PENTRU OBaINEREA PLDaILOR 
COMPENSATORII  DIN CADRUL MDSURII 11 AGRICULTURD ȚCOLOGICD A PNDR 
2014-2020 
 
Condibiile ce trebuie respectate de cEtre tobi fermierii care solicitE plEbi pe suprafabE din fonduri 
europene sau din bugetul nabional (inclusiv plEbi de agro-mediu げi climE, agriculturE ecologicE げi 
plEbi pentru zonele care se confruntE cu constrângeri naturale) sunt stabilite în baza prevederilor 
PNDR 2014-2020 げi ale legislabiei europene relevante:  
✓ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului de stabilire a unor 

dispozibii comune privind Fondul european de dezvoltare regionalE, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralE げi Fondul european 
pentru pescuit げi afaceri maritime, precum げi de stabilire a unor dispozibii generale privind 
Fondul european de dezvoltare regionalE, Fondul social european, Fondul de coeziune げi Fondul 
european pentru pescuit げi afaceri maritime げi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificErile げi completErile ulterioare  

✓ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului privind sprijinul 
pentru dezvoltare ruralE acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralE (FEADR) 
げi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificErile げi 
completErile ulterioare 

✓ Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului privind finanbarea, 
gestionarea げi monitorizarea politicii agricole comune げi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 げi (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului de stabilire a unor 
norme privind plEbile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 
agricole comune げi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului げi a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul delegat (UE) nr 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1307/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plEbile 
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune げi de 
modificare a anexei X la regulamentul menbionat, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul delegat (UE) nr 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului în ceea ce priveげte Sistemul Integrat de 
Administrare げi Control げi condibiile pentru refuzarea sau retragerea plEbilor げi pentru 
sancbiunile administrative aplicabile în cazul plEbilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare 
ruralE げi al ecocondibionalitEbii, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European げi al 
Consiliului de stabilire a unor norme privind plEbile directe acordate fermierilor prin scheme 
de sprijin în cadrul politicii agricole comune, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare ruralE 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralE (FEADR) げi de introducere a unor 
dispozibii tranzitorii, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului privind 
sprijinul pentru dezvoltare ruralE acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralE 
(FEADR), cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European げi al Consiliului în ceea 
ce priveげte sistemul integrat de administrare げi control, mEsurile de dezvoltare ruralE げi 
ecocondibionalitatea, cu modificErile げi completErile ulterioare  

✓ Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producざia ecologicE ;i etichetarea produselor 
ecologice, precum ;i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare 



Pagina | 10 

✓ Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producざia ecologicE ;i etichetarea 
produselor ecologice, în ceea ce prive;te producざia ecologicE, etichetarea ;i controlul, cu 
modificErile ;i completErile ulterioare 

✓ Regulamentul ĂUȚă nr. 2220/2020 de stabilire a anumitor dispozibii tranzitorii privind sprijinul 
acordat din țondul european agricol pentru dezvoltare ruralE ĂțȚADRă げi din țondul european 
de garantare agricolE ĂțȚGAă în anii 2021 げi 2022 げi de modificare a Regulamentelor ĂUȚă nr. 
1305/2013, ĂUȚă nr. 1306/2013 げi ĂUȚă nr. 1307/2013 în ceea ce priveげte resursele げi aplicarea 
regulamentelor respective în anii 2021 げi 2022 げi a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea 
ce priveげte resursele げi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 げi 2022 

✓ Regulamentul (UE) nr. 2094/2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii 
Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19. 

 
Pentru prevederile legislabiei europene mai sus menbionate a fost asigurat la nivel nabional cadrul 
legislativ specific: 
✓ HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a mEsurilor programului 

nabional de dezvoltare ruralE cofinanbate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralE 
げi de la bugetul de stat, cu modificErile げi completErile ulterioare 

✓ OUG nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plEbi care se aplicE în agriculturE în anii 2021 
げi 2022 

✓ Ordinul MADR nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiざiilor specifice ;i a 
modului de implementare a schemelor de plEざi prevEzute la art. 1 alin. Ă2ă ;i Ă3ă  ;i art. 35 alin. 
Ă3ă din Ordonanざa de urgenざE a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plEbi げi 
a unor instrumente de garantare care se aplicE în agriculturE în anii 2021 げi 2022 

✓ Ordinul MADR nr. 46 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de platE pentru anul 
2021 

✓ Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind 
ecocondiざionalitatea în cadrul schemelor げi mEsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu 
modificErile ulterioare 

✓ Ordinul MADR nr. 194/2019 privind aprobarea  sistemelor de sancbiuni aplicabile cererilor de 
platE depuse începând cu anul 2019  pentru mEsurile 10 „Agro - mediu げi climE”, 11 „Agricultura 
ecologicE” げi 13 „PlEbi pentru zone care se confruntE cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice” prevEzute în Programul Nabional de Dezvoltare RuralE 2014-2020, cu 
modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Ordin MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancbiuni administrative pentru 
ecocondiざionalitate aplicabil schemelor げi mEsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 
2016, cu modificarile si completarile ulterioare 

✓ Codul Civil, republicat, adoptat prin Legea nr. 287/2009, cu modificErile ;i completErile 
ulterioare 

✓ Codul de ProcedurE CivilE, republicat, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare 

✓ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificErile ;i completErile ulterioare 
✓ Codul Penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificErile ;i completErile ulterioare 
✓ Codul de ProcedurE PenalE, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificErile ;i completErile 

ulterioare 
✓ Ordinul MADR nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 

inspecざie ;i certificare, de aprobare a organismelor de inspecざie ;i certificare/organismelor de 
control ;i de supraveghere a activitEざii organismelor de control, în agricultura ecologicE, cu 
modificErile げi completErile ulterioare 

✓ Ordinul MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în 
agricultura ecologicE, cu modificErile ;i completErile ulterioare 

✓ OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea げi sancbionarea neregulilor apErute în 
obbinerea げi utilizarea fondurilor europene げi/sau a fondurilor publice nabionale aferente 
acestora, cu modificErile ;i completErile ulterioare 

✓ Legea nr 142/2012 pentru aprobarea OUG nr. 66/2011 - prevenirea, constatarea si sanctionarea 
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene ;i/sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora 

✓ Programul Naざional de Dezvoltare RuralE (PNDR) 2014-2020, versiunea XII. 
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Aplicarea angajamentelor M.11 în perioada de tranzibie 2021 – 2022 
 
Angajamentele aflate în desfEげurare care au fost asumate în cadrul  sM11.1 げi sM11.2 în campaniile 
anterioare anului 2021 continuE pânE la finalizarea perioadei asumate la data semnErii acestora. 
 
Vor putea deschide angajamente noi în Campania 2021: 
▪ fermierii ale cEror terenuri se aflE în perioada de conversie care nu au avut în anul anterior 

Ă2020ă un angajament în derulare Ăla nivel de pachet/variantE げi la nivel de parcelEă în cadrul 
M.11 din PNDR 2014-2020; 

▪ operatorii ale cEror terenuri sunt certificate în agricultura ecologicE care nu au avut în anul 
anterior Ă2020ă un angajament în derulare Ăla nivel de pachet/variantE げi la nivel de parcelEă 
în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020; 

▪ beneficiarii a cEror perioadE de implementare a angajamentelor Ăpentru sM11.1 sau sM.11.2ă 
s-a finalizat în anul anterior Ă2020ă げi care doresc sE aplice în continuare sM.11.2 

 
dupE cum urmeazE: 
▪ pentru o perioadE de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în cazul 

angajamentelor aferente sM.11.1 - conversie; 
▪ pentru o perioadE de 2 ani în cazul angajamentelor aferente sM.11.2 – menbinere. 
 
Vor putea deschide angajamente noi în Campania 2022: 
▪ fermierii ale cEror terenuri se aflE în perioada de conversie care nu au avut în anul anterior 

(2021) un angajament în derulare (la nivel de pachet/variantE げi la nivel de parcelEă în cadrul 
M.11 din PNDR 2014-2020; 

▪ operatorii ale cEror terenuri sunt certificate în agricultura ecologicE care nu au avut în anul 
anterior Ă2021ă un angajament în derulare Ăla nivel de pachet/variantE げi la nivel de parcelEă 
în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020; 

▪ beneficiarii a cEror perioadE de implementare a angajamentelor Ăpentru sM11.1 sau sM.11.2ă 
s-a finalizat în anul anterior Ă2021ă げi care doresc sE aplice în continuare sM.11.2 

 
dupE cum urmeazE: 
▪ pentru o perioadE de 2 ani pentru culturi anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în cazul 

angajamentelor aferente sM.11.1 - conversie; 
▪ pentru o perioadE de 1 an în cazul angajamentelor aferente sM.11.2 – menbinere. 
 
Beneficiarul care deschide un angajament nou în cadrul sM.11.2 la finalizarea perioadei de 2 sau 3 
ani a angajamentului deschis în cadrul sM.11.1 este obligat sE menbinE certificarea suprafebelor 
care au fEcut obiectul angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o perioadE de cel pubin 5 ani de la 
momentul semnErii acestuia. 
 
Condibii de eligibilitate pentru M.11 
 
Beneficiarul M.11 se angajeazE: 
✓ sE menざinE angajamentul pentru perioada  asumatE la data semnErii acestuia, 
✓ sE ざinE o evidenざE a activitEざilor agricole corelate cu implementarea cerinざelor de bazE ;i 

specifice la nivelul suprafeざelor agricole, prin completarea caietului de agriculturE ecologicE, 
✓ sE respecte cerinbele de bazE relevante pachetelor pentru care aplicE, stabilite pentru fiecare 

angajament prin fiげa tehnicE a mEsurii, pe parcelele agricole,  
✓ sE respecte cerinbele specifice aferente angajamentului pentru care aplicE. 
 
În consecinざE, semnarea angajamentului de cEtre fermier este cerinざE de eligibilitate. 
 
Alte condibii de eligibilitate aplicabile beneficiarului M.11: 
✓ este utilizatorul unei suprafebe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilE în 

Sistemul Integrat de Administrare げi Control (IACS) げi se înregistreazE la APIA cu suprafaba 
agricolE. 
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✓ debine o suprafabE minimE a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimE de 
0,3 ha (în cazurile prevEzute de condibiile specifice schemei unice de platE pe suprafabE, în 
cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaba minimE a parcelei trebuie sE fie de cel pubin 0,1 ha 
– pentru vii, livezi, arbuげti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole げi viticole, sere げi solarii). 

✓ este înregistrat, în fiecare an pentru care solicitE sprijin, conform prevederilor legale, ca 
operator în agricultura ecologicE. 

✓ încheie pe toatE durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) 
independent, acreditat conform prevederilor legislabiei nabionale. 

✓ se încadreazE în categoria fermierilor activi, în înbelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, cu modificErile ;i completErile ulterioare げi prevederilor art.6 al OUG nr.11/2021  

 
Suprafaba eligibilE este stabilitE având în vedere categoria de utilizare a terenurilor agricole げi 
încadrarea în zonele eligibile stabilite la nivel de mEsurE/sub-mEsurE/pachet/variantE: 
 

Sub-mEsurE / pachet / 
variantE 

Categoria de utilizare a terenurilor agricole 
eligibile 

Zone 
eligibile 

(UAT LAU 
2)3 

MEsura 11 – agricultura ecologicE cu: 

✓ sub-mEsura 11.1  - 
• Pachetul 1 terenuri arabile-TA 3.181 UAT 
• Pachetul 2 terenuri arabile-TA 3.181 UAT 
• Pachetul 3 culturi permanente – livezi-CP 3.181 UAT 
• Pachetul 4 culturi permanente – vii-CP 3.181 UAT 
• Pachetul 5 terenuri arabile-TA 3.181 UAT 
• Pachetul 6 pajiげti permanente-PP  3.181 UAT 

o varianta 6.1 pajiげti permanente-PP (utilizate ca pE;uni ;i/sau 
fâneざe) 3.181 UAT 

o varianta 6.24 pajiげti permanente-PP (utilizate ca pE;uni ;i/sau 
fâneざe) 1.661 UAT 

✓ sub-mEsura 11.2  - 
• Pachetul 1 terenuri arabile-TA 3.181 UAT 
• Pachetul 2 terenuri arabile-TA 3.181 UAT 
• Pachetul 3 culturi permanente – livezi-CP 3.181 UAT 
• Pachetul 4 culturi permanente – vii-CP 3.181 UAT 
• Pachetul 5 terenuri arabile-TA 3.181 UAT 
• Pachetul 6 pajiげti permanente-PP  3.181 UAT 

o varianta 6.1 pajiげti permanente-PP (utilizate ca pE;uni ;i/sau 
fâneざe) 3.181 UAT 

o varianta 6.24 pajiげti permanente-PP (utilizate ca pE;uni ;i/sau 
fâneざe) 1.661 UAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 În cazul P6 – ┗ariaﾐta ヶ.ヲ diﾐ Iadrul ﾏăsurii de agriIultură eIologiIă ふM.ヱヱぶ, ferﾏierii treHuie să ┗erifiIe daIă tereﾐurile agriIole pe 
Iare le utilizează se află îﾐ lista zoﾐelor eligiHile peﾐtru Pヱ, Pヲ, Pン.ヱ, Pン.ヲ, Pヶ, P9.ヲ şi Pヱヱ.ヲ a M.ヱヰ. Lista acestora este puHliIată pe site-
ul APIA ふ┘┘┘.apia.org.ro, la seIţiuﾐea „Materiale de iﾐforﾏare” ぶ, site-ul MADR ふ┘┘┘.ﾏadr.ro, la seIțiuﾐea „Dez┗oltare rurală” – 
Măsuri de Mediu și Cliﾏăぶ, la sediul Coﾏpartiﾏeﾐtelor Județeﾐe de Dez┗oltare Rurală diﾐ Iadrul Autorității de Maﾐageﾏeﾐt peﾐtru 
PNDR, la sediul Ceﾐtrelor LoIale și Ceﾐtrelor Județeﾐe ale APIA sau la sediul DireIțiilor Județeﾐe peﾐtru AgriIultură.  
Pヱ, Pヲ, Pン, Pヴ, Pヵ şi Pヶ – ┗ariaﾐta ヶ.ヱ diﾐ M.ヱヱ ふatât peﾐtru Ioﾐ┗ersie, Iât și peﾐtru ﾏeﾐțiﾐereぶ suﾐt eligiHile la ﾐi┗el ﾐațioﾐal. 
4 Pヶ Variaﾐta ヶ.ヲ, atât peﾐtru  sM.ヱヱ.ヱ, Iât și peﾐtru  sM.ヱヱ.ヲ, se adresează ferﾏierilor Iare praItiIă agriIultură eIologiIă pe pajiștile 
perﾏaﾐeﾐte îﾐ zoﾐele eligiHile și ﾐuﾏai Iu aﾐgajaﾏeﾐt M.ヱヰ pe aIeeași suprafață. 
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Aplicarea angajamentelor: 
 
✓ În primul an de solicitare a plEざii pentru un anumit tip de pachet/variantE din M.11, fermierul 

semneazE angajamentul corespunzEtor. Angajamentul se regEse;te în formularul de cerere 
unicE de platE, respectiv partea V.3.2, V.3.3, dupE caz. 
Pentru P6 – varianta 6.2 din M.11, fermierii trebuie sE semneze sau sE aibE deja în desfE;urare 
;i un angajament corespunzEtor unui pachet din M.10, care se regEse;te în partea V.3.1 a 
formularului de cerere. 
În cazul în care, urmare a efectuErii tuturor controalelor (administrative ;i pe teren) aferente 
primului an de solicitare, suprafaざa declaratE devine neeligibilE, nu se deschide angajament 
pentru suprafaざa respectivE. 
Pentru a primi sprijinul pe parcursul urmEtorilor ani de angajament, beneficiarii M.11 trebuie 
sE reînnoiascE anual cererea unicE de platE. 

 
✓ Angajamentele în cadrul sM.11.1/ sM.11.2 (pentru toate pachetele), se aplicE la nivel de 

parcelE agricolE, neexistând posibilitatea schimbErii parcelelor pe perioada angajamentelor.  
Suprţfţとţ ţngţjţtE la nivelul parcelei agricole este suprafaざa determinatE a parcelei agricole 
în urma tuturor controalelor, care a fost stabilitE eligibilE în primul an de angajament. 
În situaざia în care are loc o mErire a suprafebei parcelei agricole pânE în 50% sau 1 ha faざE de 
suprafaba angajatE, suprafaざa rezultatE devine suprafaざa angajatE a parcelei pentru urmEtorii 
ani de angajament pânE la finalizarea acestora. 
Suprafaざa angajatE a parcelei trebuie menざinutE pe toatE perioada angajamentului. 

 
Combinarea sub-mEsurilor/pachetelor/variantelor în cadrul mEsurilor de mediu げi climE ale PNDR 
2014-2020: 
✓ PlEbile compensatorii acordate în cadrul mEsurilor / sub-mEsurilor / pachetelor / sub-

pachetelor / variantelor se pot cumula pe aceleaげi parcele agricole în unele situabii, aげa cum 
este prezentat în tabelul de mai jos. 

 
De asemenea, plEbile aferente M.11 se pot cumula cu plEbile directe pe suprafabE. 
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Cerinbele specifice M.11 
 
✓ beneficiarii trebuie sE respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafebele 

agricole care fac obiectul angajamentului, pe toatE perioada de desfEげurare a acestuia, 
✓ în cazul pajiげtilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigurE pe toatE perioada 

angajamentului o încErcEturE minimE de animale de 0,3 UVM/ha, 
✓ pe perioada angajamentelor este permisE pe aceeaげi parcelE de teren rotabia culturilor de la 

un an la altul între P1, P2 げi P5 ale aceleiaげi sub-mEsuri, 
✓ beneficiarii sM.11.1 trebuie sE menbinE certificarea suprafebelor care au fEcut obiectul 

angajamentului pentru conversia la metodele de agriculturE ecologicE pentru o perioadE de cel 
pubin 5 ani de la momentul semnErii angajamentului respectiv, 

✓ beneficiarii ざin o evidenざE a activitEざilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor, 
✓ beneficiarii trebuie sE demonstreze cE debin cunoげtinbele げi informabiile relevante sau 

beneficiazE de expertiza tehnicE necesarE pentru implementarea angajamentelor (respectând 
prevederile subcapitolelor „Demonstrarea debinerii cunoげtinbelor げi informabiilor relevante sau 
a expertizei tehnice necesare implementErii angajamentelor” ;i „Documente justificative”). 

 
 
Țcocondiざionalitatea げi cerinざele de bazE 
 
Țcocondibionalitatea: condibiile care trebuie respectate la nivelul întregii exploataざii de cEtre tobi 
beneficiarii M.11 sunt constituite din standardele de eco-condiざionalitate. 
 
Cerinbele de bazE care trebuie respectate la nivelul parcelelor aflate sub angajamente M.11 sunt 
constituite din:  
✓ cerinbe minime privind utilizarea îngrEげEmintelor げi a produselor de protecbie a plantelor, 
✓ alte cerinざe relevante naざionale, 
✓ activitatea minimE. 
 
Normele de ecocondiざionalitate 
 
România a stabilit, prin Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu 
modificErile ;i completErile ulterioare, un set de norme pe care tobi beneficiarii au obligabia sE le 
respecte pe toate parcelele agricole din cadrul exploatabiei, inclusiv pe cele pentru care nu solicitE 
sprijin げi pe cele care nu sunt folosite în scopul producbiei. Normele de ecocondiざionalitate vizeazE 
o serie de standarde constituite de Bunele Condibii Agricole げi de Mediu (GAEC) げi Cerinbele 
Legale în Materie de Gestionare (SMR), grupate pe domenii: 
 

Domeniu / 
Standard eco-

condiționalitate 
Standard eco-condiționalitate (GAEC / SMR) 

I. ApE: 
GAEC 1 Crearea/menbinerea benzilor-tampon (fâげiilor de protecbie) în vecinEtatea apelor de 

suprafabE 
GAEC 2 Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizErii apei pentru irigabii în 

agriculturE 
GAEC 3 Protecbia apelor subterane împotriva poluErii 
SMR 1 Protecbia apelor împotriva poluErii cu nitrabi provenibi din surse agricole 

II. Sol げi stoc de carbon: 
GAEC 4 Acoperirea minimE a solului 
GAEC 5 Gestionarea minimE a terenului care sE reflecte condibiile locale specifice pentru 

limitarea eroziunii 
GAEC 6 Menbinerea nivelului de materie organicE din sol, inclusiv interdicbia de a incendia 

miriげtile arabile 

III. Biodiversitate: 

SMR 2 Conservarea pEsErilor sElbatice 
SMR 3 Conservarea habitatelor naturale げi a speciilor de florE げi faunE sElbaticE 

IV. Peisaj, nivelul minim de întrebinere: 
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GAEC 7 PEstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolabi げi terasele existente pe 
terenul agricol, luând mEsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetabiei nedorite 
げi asigurarea unui nivel minim de întrebinere a terenului agricol 

V. Siguranba alimentarE: 
SMR 4 Principii げi cerinbe generale ale legislabiei alimentare げi proceduri în domeniul siguranざei 

produselor alimentare 
SMR 5 Interzicerea utilizErii anumitor substanbe cu efect hormonal sau tireostatic げi a 

substanbelor betaagoniste în creげterea animalelor 
VI. Identificarea げi înregistrarea animalelor: 

SMR 6 Identificarea げi înregistrarea suinelor 
SMR 7 Identificarea げi înregistrarea bovinelor 
SMR 8 Identificarea げi înregistrarea animalelor din speciile ovinE げi caprinE 

VII. Bolile animalelor: 
SMR 9 Prevenirea, controlul げi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme 

transmisibile (EST) 

VIII. Produse de protecbie a plantelor: 

SMR 10 Introducerea pe piabE a produselor de protecbie a plantelor 

IX. BunEstarea animalelor: 

SMR 11 Norme minime privind protecbia vibeilor 
SMR 12 Norme minime de protecbie a porcinelor 
SMR 13 Protecbia animalelor de fermE 

 
Detaliile privind implementarea げi verificarea standardelor de eco-condiざionalitate se regEsesc în 
„Ghidul fermierului privind ecocondiとionţlitţteţ”, elaborat de APIA げi postat pe site-ul institubiei 
(www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare). 
 
Cerinbele de bazE pentru angajamentele de agriculturE ecologicE (M.11) 
 
Plecând de la prevederile legislabiei europene relevante, în baza art. 28(3) げi 29(2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificErile ;i completErile ulterioare, plEbile acordate în 
cadrul M.11 acoperE costurile suplimentare げi pierderile de venituri înregistrate de beneficiari ca 
urmare a aplicErii standardelor superioare de mediu prevEzute de fiげa mEsurii, fabE de standardele 
minime obligatorii relevante privind: 
✓ cerinbele minime relevante pentru utilizarea îngrEげEmintelor げi a produselor de protecbie a 

plantelor, 
✓ alte cerinbe minime obligatorii relevante prevEzute în legislabia nabionalE, 
✓ criteriile relevante げi activitEbile minime aげa cum se stabilesc în temeiul art. 4 alin. (1) litera 

(c) punctele (ii) げi (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificErile ;i completErile 
ulterioare げi 

✓ practicile agricole uzuale relevante. 
 
Toate aceste cerinbe sunt identificate în PNDR 2014-2020, fiげa tehnicE a M.11 conbinând precizEri 
referitoare la corespondenba cerinbelor specifice sub-mEsurilor/pachetelor/variantelor cu cerinbele 
de bazE identificate.  
 
Cerinbele de bazE pentru M.11 se aplicE la nivelul suprafebelor aflate sub angajament, dupE cum 
urmeazE: 
 

Măsură / sub-măsură / pachet / 
variantă 

Cerințe de bază 

Cerinbe minime îngrEげEminte 
げi pesticide 

Alte obligabii 
legale 

Activitate agricolE 
minimE 

MEsura 11 – agricultura ecologicE / sub-mEsura 11.1 げi 11.2 

✓ Pachetele 1, 2 げi 5 
CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, 

CM2.1, CM2.2, CM2.3 
  CMLN4 AM1 

✓ Pachetele 3 げi 4 
CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, 

CM2.1, CM2.2, CM2.3 
CMLN4 AM3 

✓ Pachetul 6 
CM1.1, CM1.2, CM1.3, CM1.4, 

CM2.1, CM2.2, CM2.3 
CMLN4 AM2 

 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
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Cerinbele minime relevante privind utilizarea îngrEげEmintelor げi a produselor de 
protecbie a plantelor 
 
Cerinbele minime relevante privind utilizarea îngrEげEmintelor げi a produselor de protecbie a 
plantelor, pentru angajamentele de agriculturE ecologicE, sunt urmEtoarele: 
 

Cerința minimă Folosirea îngrășămintelor (1) / Fito-sanitar (2) 

CM 1.1 
Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizabi pentru vânzare. 
(Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1378/1071/2010) 

CM 1.2 
ÎngrEげEmintele naturale aplicate nu pot conbine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur 
pe 1 ha de teren agricol. 
(Ordin comun MAPDR/MMGA nr. 1182/1270/2005, cu modificErile ;i completErile ulterioare) 

CM 1.3 
Fermierii trebuie sE respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisE. 
(Ordin comun MAPDR/MMGA nr. 1182/1270/2005, cu modificErile ;i completErile ulterioare) 

CM 1.4 
Fermierii trebuie sE urmeze un plan de fertilizare. 
(Ordin comun MAPDR/MMGA nr. 1182/1270/2005, cu modificErile ;i completErile ulterioare) 

CM 2.1 

Este permisE utilizarea numai a acelor produse de protecbie a plantelor care au fost autorizate 
pentru vânzare. 
(HG nr. 1559/2004, cu modificErile ;i completErile ulterioare, OG nr. 4/1995, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare) 

CM 2.2 

Este permisE utilizarea produselor de protecbie a plantelor numai în conformitate cu instrucbiunile 
de utilizare. 
(HG nr. 1559/2004, cu modificErile ;i completErile ulterioare, OG nr. 4/1995, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare) 

CM 2.3 
Pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care debin autorizabie pentru prestare de 
servicii cu produse de uz fitosanitar.  
(OG nr. 4/1995, cu modificErile ;i completErile ulterioare)  

 
Alte cerinbe minime obligatorii relevante prevEzute în legislabia nabionalE 
 
Alte cerinbe minime obligatorii relevante prevEzute în legislabia nabionalE, pentru angajamentele 
de agriculturE ecologicE, stabilite prin fiげa M.11 a PNDR 2014-2020, sunt urmEtoarele: 
 

Cerința minimă Prevedere legislația națională 

CMLN 4 

Operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflabi în perioada de conversie au obligabia de 
a-げi înregistra aceastE activitate la Ministerul Agriculturii si DezvoltErii Rurale, prin 
compartimentul de specialitate, げi de a se supune controlului unui organism de control aprobat. 
(Ordinul MADR nr.1253/2013, cu modificErile ;i completErile ulterioare).  

 
Activitate minimE 
 
Fermierul, în contextul stabilirii eligibilitEbii pentru plEbile acordate pe suprafabE, poate fi o 
persoanE fizicE sau juridicE sau o formE asociativE de persoane fizice sau juridice, indiferent de 
statutul juridic al acesteia, a cErei exploatabie se situeazE pe teritoriul României げi care desfEげoarE 
o activitate agricolE. În acest sens, expresia „activitate agricolE” înseamnE, dupE caz: 
✓ producbia, creげterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 

reproducerea animalelor げi debinerea acestora în scopuri agricole; 
✓ menbinerea unei suprafebe agricole într-o stare care o face adecvatE pentru pEげunat sau pentru 

cultivare, fErE nicio acbiune pregEtitoare care depEげeげte cadrul metodelor げi al utilajelor 
agricole uzuale (activitate minimEă, cu respectarea normelor de eco-condiざionalitate. 

 
Suprafebele agricole pentru care se constatE, în urma controlului pe teren, cE nu s-a desfEげurat 
activitatea agricolE, nu sunt eligibile la platE. 
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În funcbie de tipologia activitEbilor agricole げi de categoria de utilizare a terenurilor agricole care 
fac obiectul angajamentelor M.11, activitatea minimE trebuie sE presupunE: 
 

Activitatea 
minimă 

Categorie teren / descriere activitate minimă 

AM 1 

Terenuri Arabile (TA) 
Efectuarea unei activitEbi minime pe suprafebele agricole, menbinute în mod obiげnuit într-o stare 
adecvatE pentru pEげunat sau pentru cultivare, prin îndepErtarea vegetabiei prin lucrEri de cosit 
sau discuit ori prin erbicidare cel pubin o datE pe an. 

AM 2 

Pajiげti Permanente (PP) 
Efectuarea unei activitEbi minime pe suprafebele agricole, menbinute în mod obiげnuit într-o stare 
adecvatE pentru pEげunat sau pentru cultivare, prin pEげunat, cu asigurarea unei încErcEturi minime 
de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploateazE sau un cosit anual. 
În cazul pajiげtilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menbinute în mod natural 
într-o stare adecvatE pentru pEげunat, activitatea minimE constE în pEげunat, cu asigurarea unei 
încErcEturi minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploateazE. 

AM 3 

Culturi Permanente (CP) 
Efectuarea unei activitEざi minime pe suprafeざele agricole, menざinute în mod obi;nuit într-o stare 
adecvatE pentru pE;unat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puざin o tEiere anualE de 
întreざinere  げi, respectiv, cel pubin o cosire anualE a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anualE 
de întreざinere a solului, în cazul viilor ;i livezilor 

 
Practicile agricole uzuale relevante 
 
Practicile agricole uzuale relevante, în funcbie de tipologia activitEbilor agricole げi de categoria de 
utilizare a terenurilor agricole, sunt: 
 

Terenuri arabile (TA): 
 
Utilizarea terenurilor arabile în România se face în sistem intensiv sau extensiv. 
Practicile curente nu au caracter antierozional, fiind asiguratE acoperirea minimE a terenurilor pe timpul iernii numai 
pe 20% din suprafaba arabilE a fermelor, pentru conformarea la standardul de eco-condiざionalitate. În general se 
practicE fertilizarea terenurilor arabile, în special cu îngrEげEminte chimice. 
Practicile uzuale în zonele eligibile pentru P5 al M.10 nu sunt adaptate efectelor schimbErilor climatice, în special în 
cadrul fermelor mici, motiv pentru care, în lipsa utilizErii irigabiilor la scarE largE, eficienba practicErii agriculturii în 
România este strâns dependentE de manifestarea condibiilor climatice. Soiurile timpurii nu sunt utilizate la scarE largE, 
fiind în general mai pubin productive. Fertilizarea este fEcutE predominant cu îngrEげEminte chimice, iar în cazurile în 
care se utilizeazE îngrEげEminte organice, acestea nu sunt compostate. Acest lucru se datoreazE げi faptului cE fermele 
mici nu debin platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd. Tehnologia aplicatE în majoritatea cazurilor 
pentru pregEtirea solului în vederea înfiinbErii culturilor pe terenurile arabile este bazatE pe lucrEri de arat. 
Se utilizeazE la scarE largE tehnologii moderne, bazate pe utilizarea îngrEげEmintelor chimice げi a substanbelor de 
protecbie a plantelor. Zonele eligibile pentru P7 al M.10 sunt dominate în general de monoculturi aplicate pe suprafebe 
extinse. Speciile de pEsEri care ierneazE în zonele vizate constituie o ameninbare pentru fermieri datoritE pagubelor 
pe care le produc culturilor. 
Pajiști permanente (PP): 
 
Utilizarea pajiげtilor permanente げi a livezilor tradibionale utilizate extensiv prin cosit げi/sau pEげunat: intensivE sau 
extensivE. Pajiげtile permanente sunt utilizate preponderent pentru creげterea animalelor, prin cosit pentru obbinerea 
furajelor sau prin pEげunat, încErcEtura de animale variind de la un caz la altul. Cositul se practicE la scarE largE cu 
mijloace mecanizate, fiind operat însE げi manual în zonele mai greu accesibile. Cositul se face de 3-4 ori pe an ca 
practicE specificE în zone joase sau de 2-3 ori pe an în zonele înalte, începând înainte de fructificare. Prin cerinba P1, 
P3 P6, sP9.2 sP11.2 ale M 10, referitoare la obligativitatea cositului dupE anumite date, se are în vedere asigurarea 
autoînsEmânbErii. Se practicE în general fertilizarea cu îngrEげEminte organice, pajiげtile utilizate intensiv fiind 
fertilizate cu îngrEげEminte chimice. Sunt utilizate local substanbe de protecbie a plantelor pentru eliminarea speciilor 
invazive sau a celor fErE valoare economicE. Se fac însEmânbEri げi supraînsEmânbEri cu specii cu valoare economicE 
ridicatE. Riscurile sunt legate de intensivizare (utilizarea intensivE a pajiげtilor sau transformarea acestora în terenuri 
arabile) în zonele cu potenbial agricol ridicat げi în zonele uげor accesibile sau de abandonul activitEbilor agricole în 
zonele cu potenbial agricol scEzut, în cele caracterizate de condibii pedo-climatice nefavorabile げi în zonele greu 
accesibile. 
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DETALII PRIVIND PAぐII CARE TREBUIE URMAごI PENTRU RESPECTAREA 
ANUMITOR OBLIGAごII ÎN CADRUL ANGAJAMENTELOR 
 
Aげa cum reiese din analizarea informabiilor prezentate anterior, sunt stabilite o serie de cerinbe げi 
obligabii care trebuie îndeplinite de beneficiarii mEsurilor de mediu げi climE ale PNDR 2014-2020 
aplicabile pe terenurile agricole. Sunt aduse unele clarificEri în cele ce urmeazE pentru o serie de 
aspecte referitoare la: 
✓ evidenba activitEbilor agricole desfEげurate în raport cu angajamentele asumate, 
✓ modalitatea de calcul a încErcEturii de animale pe unitatea de suprafabE (UVM/ha), 
✓ modalitatea de calcul a cantitEbii de azot substanbE activE utilizatE pe unitatea de suprafabE, 
✓ demonstrarea debinerii cunoげtinbelor げi informabiilor relevante sau a expertizei tehnice 

necesare implementErii angajamentelor. 
 
Cum se realizeazE evidenba activitEbilor agricole desfEげurate? 
 
Evidenba activitEbilor agricole relevante pentru implementarea M.11, desfEげurate la nivelul fermei 
sau al parcelei aflate sub angajament, se realizeazE prin completarea caietului de agriculturE 
ecologicE de cEtre beneficiarii M.11, pentru fiecare an de angajament. 
 
Caietele trebuie completate げi pEstrate pe toatE perioada de desfEげurare a angajamentului, 
conform legislabiei în vigoare, dar げi ulterior, în perioada de monitorizare de 3 ani, pentru 
verificarea acestora de cEtre inspectorii APIA ;i ai altor organisme de control abilitate, în cazul 
efectuErii unui control.  
 
Modelele de caiete pentru agricultura ecologicE, însobite de instrucbiuni de completare, adaptate 
pentru cerinbele specifice ale fiecErui pachet, se regEsesc în Anexa nr. 1. Formatul acestor caiete 
este unul orientativ, fermierii putând sE-げi elaboreze propriul tip de caiet, însE acesta trebuie sE 
cuprindE toate informabiile relevante angajamentului asumat. 
 
Modelele caietelor de agriculturE ecologicE, însobite de instrucbiunile de completare sunt postate ;i pe 
site-ul APIA, în secざiunea „Materiale de informare ” (www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare). 
 
Cum se calculeazE valorile încErcEturii de animale げi ale îngrEげEmintelor organice? 
 

O serie de cerinbe ale angajamentelor încheiate de fermieri în cadrul M.11 se referE la încErcEtura 
minimE de 0.3 UVM/ha ĂcerinbE specificEă sau la cantitatea maximE de îngrEげEminte organice 
(cantitatea de azot substanbE activE – Kg N s.a.) ĂcerinbE de bazE) care pot fi utilizate. 
În etapa controlului administrativ al cererilor unice de platE efectuat de APIA (inclusiv controlul 
încruci;at cu informaざiile primite de la ANSVSA ;i ANZ), se calculeazE numErul mediu de animale 
pe fiecare categorie de animale din fermE, pentru fiecare fermier, astfel: se însumeazE numErul 
de animale din categoria respectivE pentru lunile mai-septembrie, iar rezultatul obざinut se 
raporteazE la numErul de luni calendaristice pentru care s-au importat datele privind numErul de 
animale de la ANSVSA/ANZ. 
 
Pentru calculul acestor parametri de cEtre fiecare beneficiar al mEsurilor de mediu げi climE, este 
necesarE parcurgerea unor paげi simpli de calcul, care sunt prezentabi în cele ce urmeazE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
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Conversia numErului de animale în coeficient „Unitate VitE Mare” (UVM) 
 
Pentru conversia numErului de animale în echivalent „Unitate VitE Mare” (UVM) trebuie utilizate 
datele din tabelul de conversie a animalelor în UVM. 

Categoria de animale 
Coeficient de 

conversie 
(UVM/cap) 

Tauri, vaci げi alte bovine de mai mult de doi ani げi ecvidee de mai mult de げase 
luni 

1,00 

Bovine între げase luni げi doi ani 0,60 
Bovine de mai pubin de げase luni 0,40 
Ovine 0,15 
Caprine 0,15 

 
 
ÎncErcEtura medie de animale pe hectar (UVM/ha) se calculeazE astfel: 
✓ se înmulbeげte numErul mediu de animale pe categorie cu coeficientul prezentat în tabelul 

anterior げi se obbine UVM mediu/categorie; 
✓ se însumeazE pentru toate categoriile de animale existente în fermE UVM mediu/categorie げi 

se obbine total UVM mediu/exploataざie;  
✓ total UVM mediu/exploataざie se împarte la totalul suprafeざei determinate de paji;te 

permanentE ĂpE;une / fâneaざE / utilizare mixtE - PP ;i PPn, eligibilE, neeligibilEă din fermE 
ĂsolicitatE げi nesolicitatE la platE în cererea unicEă げi se obbine încErcEtura medie de animale 
pe hectar (UVM/ha). 

 
Conversia gunoiului de grajd în azot substanbE activE Ăkg N s.a.ă 
 
Pentru a putea calcula dacE s-a aplicat o cantitate corespunzEtoare de gunoi de grajd în raport cu 
cerinbele impuse (ex. 170 kg N s.a./ha/an în cazul cerinbei minime CM 1.2), tabelul urmEtor prezintE 
compozibia chimicE a gunoiului de grajd de diferite provenienbe. Pe baza acestor date se poate 
estima cantitatea de azot conbinutE la o tonE de gunoi de grajd. 
 

Tipul de gunoi 

Compoziția chimică (% din masa 
proaspătă) 

Cantitatea de N 
în gunoiul de 

grajd 
(kg N / 1 tonă) Azot (N) Apă Materii organice 

Gunoi de cabaline 0,58 71 25 5,8 
Gunoi de bovine 0,45 77 20 4,5 
Gunoi de ovine 0,83 64 31 8,3 
Gunoi fermentat de 3-4 luni 0,55 77 17 5,5 
Gunoi fermentat complet (mranibEă 0,98 79 14 9,8 

 
Astfel, pentru încadrarea în valorile maxime permise de cerinbele specifice, respectiv de cerinbele 
de bazE ale M.10, cantitatea maximE permisE a fi aplicatE pe suprafebele aflate sub angajament 
sau celelalte suprafebe ale fermei este: 
 

Tipul de gunoi 
Cantitate maximă de gunoi de grajd (tone/ha) 
≤ 40 kg N s.a./ha  ≤ 170 kg N s.a./ha 

Gunoi de cabaline 6,897 29,310 
Gunoi de bovine 8,889 37,778 
Gunoi de ovine 4,819 20,482 
Gunoi fermentat de 3-4 luni 7,273 30,909 
Gunoi fermentat complet (mranibEă 4,082 17,347 

 
Exemple de calcul UVM/ha: 
Pentru P6.1 al M.11: trebuie asiguratE o încErcEturE minimE de animale de 0,3 UVM/ha 
Pe o suprafabE de 1 ha de pajiげte permanentE trebuie sE fie asiguratE o încErcEturE minimE de animale de 

1 ha x 0,3 UVM/ha = 0,3 UVM, 
care poate fi asiguratE, de exemplu, cu cel pubin 2 ovine: 

2 ovine x 0,15 = 0,3 UVM. 
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Pe o suprafabE de 6,5 ha de pajiげte permanentE este necesarE o încErcEturE minimE de animale de 

6,5 ha x 0,3 UVM/ha = 1,95 UVM, 
care poate fi asiguratE, de exemplu, cu cel pubin 1 vacE de lapte, 1 vibel げi 4 capre: 

1 vacE lapte x 1 UVM + 1 bovinE de mai pubin de げase luni x 0,4 + 4 capre x 0,15 = 2 UVM. 
 

Pentru P6.2 al M.11 împreunE cu P1 al M.10: trebuie asiguratE o încErcEturE de animale de cel pubin 0,3 
UVM/ha Ăcerinba specificE M.11ă げi maxim 1 UVM/ha Ăcerinba specificE pentru P1 al M.10ă. 
 
DacE fermierul debine, de exemplu, 10 ovine, 2 vaci de lapte げi un cal, acestea reprezintE 4,5 UVM: 

10 oi x 0,15 + 2 vaci de lapte x 1 UVM + 1 cal x 1 UVM = 1,5 UVM + 2 UVM + 1 UVM = 4,5 UVM. 
 
Pentru 4,5 UVM, pentru a putea respecta cerinba conform cEreia maximul admis în cazul P1 al M.10 este 
de 1 UVM/ha Ăastfel fiind îndeplinitE げi condibia de minimum 0,3 UVM/haă, fermierul trebuie: 
✓ sE debinE în cadrul fermei o suprafabE de pajiげti permanente de minim 4,5 ha, 

sau 
✓ sE se asigure de faptul cE suprafaba aflatE sub angajament (dacE este mai micE de 4,5 ha) nu este 

utilizatE pentru pEげunat de întregul efectiv de animale debinut, pe aceastE suprafabE nu depEげeげte 
maximul admis (1 UVM/ha) げi sE asigure APIA de aceastE situabie (ex. angajamentul este încheiat 
pentru 3,5 ha pe care pEげuneazE cele 2 vaci de lapte げi 10 oi (3,5 UVM), iar calul pEげuneazE pe alte 
suprafebe, pe terenul altui fermier). 

 
 
Exemplu de calcul kg N s.a./ha: 
 
1 UVM = 40 kg N s.a./an 
10 oi x 0,15 + 3 vaci de lapte x 1 UVM + 1 cal x 1 UVM = 1,5 UVM + 3 UVM + 1 UVM = 5,5 UVM 

 5,5 UVM = 220 kg N s.a./an 
 
Pentru P6.1 al M.11: ÎngrEげEmintele naturale aplicate nu pot conbine mai mult de 170 kg de azot ĂNă ca 
ingredient pur pe 1 ha de teren agricol ĂcerinbE de bazEă. 
În exemplul dat, cantitatea de N produsE anual de cele 5,5 UVM este de 220 kg N s.a./an. 
Pentru a putea respecta cerinba conform cEreia maximul admis în cazul CM 1.2 al M.11 este de 170 kg N 
s.a. la hectar, fermierul trebuie: 
✓ sE debinE în cadrul fermei o suprafabE de pajiげti permanente de minim 1,3 ha,  

sau 
✓ în cazul în care suprafaba de pajiげti permanente este mai micE de 1,3 ha, sE se asigure de faptul cE 

pe suprafaba aflatE sub angajament  (de ex. 1 ha de pajiげti permanente) nu aplicE întreaga cantitate 
de gunoi de grajd, ci utilizeazE surplusul pe alte suprafebe (ex. 0,3 haă pentru care nu existE 
angajamente pentru aplicarea cantitEbii suplimentare de gunoi de grajd. În aceastE situabie fermierul 
va trebui sE asigure APIA cE cerinba specificE nu este încElcatE Ăex. a aplicat 170 kg N s.a/ha x 1 ha = 
170 kg N s.a.), iar pe restul suprafebei Ăcea fErE angajamenteă a aplicat cantitatea rEmasE de gunoi 
de grajd (ex. 50 kg N s.a. ÷ 0,3 ha =  167 kg N s.a./ha < 170 kg N s.a./ha/an). 

 
Pentru P6.2 al M.11 împreunE cu P1 al M.10: 
Pentru a putea respecta cerinba conform cEreia maximul admis în cazul P1 al M.10 este de 40 kg N s.a./ha, 
fermierul trebuie: 
✓ sE debinE în cadrul fermei o suprafabE de pajiげti permanente de minim 5,5 ha, în cazul în care are în 

desfEげurare un angajament de agro-mediu げi climE  
sau 

✓ în cazul în care suprafaba de pajiげti permanente este mai micE de 5,5 ha, sE se asigure de faptul cE 
pe suprafaba aflatE sub angajament Ăde ex. 4,5 ha de pajiげti permanenteă nu aplicE întreaga cantitate 
de gunoi de grajd, ci utilizeazE alte suprafebe (ex. 0,3 haă pentru care nu existE angajamente pentru 
aplicarea cantitEbii suplimentare de gunoi de grajd ĂfErE însE a depEげi pe nicio parcelE cantitatea de 
170 kg s.a./ha/ană. În aceastE situabie fermierul va trebui sE asigure APIA cE cerinba specificE nu este 
încElcatE Ăex. pe suprafaba de 4,5 ha a aplicat 180 kg N s.a.: 40 kg N s.a/ha x 4,5 ha = 180 kg N s.a.), 
iar pe restul suprafebei Ăcea fErE angajamenteă a aplicat cantitatea rEmasE de gunoi de grajd Ăex.  pe 
o suprafabE de 0,3 ha a aplicat 40 kg N s.a, adicE echivalentul a 133 kg N s.a./ha:  
40 kg N s.a. ÷ 0,3 ha = 133 kg N s.a./ha < 170 kg N s.a./ha/an). 

ATȚNごIȚ! 
 
În cazul în care efectivul de animale din fermE depEげeげte limita maximE admisE (ex. 1 UVM/ha în cazul 
P1 al M.10) sau conduce la indicarea depEげirii cantitEbii maxime permise de gunoi de grajd (ex. 40 kg 
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N s.a./ha/an în cazul P1 al M.10), acest lucru nu constituie în mod implicit o încElcare a angajamentului, 
ci indicE o susceptibilitate cE angajamentul ar putea sE nu fie respectat. 
 
În aceastE situabie, fermierul este invitat sE se prezinte la APIA cu documente doveditoare げi declarabie 
pe proprie rEspundere (Anexa nr. 2) prin care poate justifica faptul cE cerinbele au fost respectate (ex. 
prin hrEnirea surplusului de animale cu nutreburi achizibionate げi prin utilizarea gunoiului de grajd rezultat 
de la surplusul de animale pe suprafebe agricole aparbinând fermei, altele decât cele aflate sub 
angajamente, fErE a depE;i 170 kg azot/ha la nivel de fermE sau prin vânzarea gunoiului de grajd 
excedentar sau prin depozitarea gunoiului de grajd în facilitEbile existente la nivel 
local/comunal/judebean, prin dovedirea înscrierii animalelor la asociaざii/ob;ti/composesorateă. 
Neprezentarea de cEtre fermier a clarificErilor solicitate se sancbioneazE. 
 
Documentele doveditoare pentru: 
✓ furajarea din alte surse sunt:  

- facturile fiscale de achizibionare a fânului în cazul în care acesta este achizibionat de la persoana 
juridicE  
și/sau  

- fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul în care fânul 
este achizibionat de la persoane fizice, chitanbe, bon fiscal, facturi pentru alte tipuri de furaje. 

✓ modificarea efectivului de animale sunt: 
- acte de vânzare/cumpErare sau acte de predare spre abatorizare, acte de sacrificare sau alte 

acte doveditoare emise de instituざii sanitar-veterinare abilitate, dupE caz. 
✓ modul de utilizare a gunoiului de grajd care rezultE de la animalele care depE;esc încErcEtura maximE 

admisE de UVM/ha sunt:  
- facturi, chitanざe, bonuri fiscale, adeverinざE/dovadE de la PrimErie în cazul în care fermierul 

depoziteazE gunoiul de grajd pe platforma comunalE, înscrisuri sub semnEtura privatE. 
 
Fermierul va trebui sE prezinte ;i Caietul de agro-mediu げi documentele justificative privind numErul de 
animale care a determinat depEげirea UVM/ha sau a cantitEbii medii de N s.a./ha la nivelul fermei. 
 
În cazul în care din documentele prezentate de fermier nu reiese cE cerinbele au fost respectate (fermierul 
nu prezintE documente justificative, actele doveditoare sunt incomplete sau insuficiente, declarabia pe 
proprie rEspundere furnizeazE date contradictorii cu celelalte documente doveditoare), se efectueazE 
verificarea pe teren a numErului de animale din exploatabia aflatE sub angajament げi a modului de utilizare 
a gunoiului de grajd. 
 

 
 
Demonstrarea debinerii cunoげtinbelor げi informabiilor relevante sau a expertizei 
tehnice necesare implementErii angajamentelor 
 
Beneficiarii M.11 trebuie sE demonstreze cE debin cunoげtinbele げi informabiile relevante (au urmat 
o formE de instruire) sau cE beneficiazE de expertiza tehnicE necesarE (consiliere sau consultanbEă 
pentru implementarea angajamentelor. Acestea trebuie sE acopere cel pubin aspectele legate de 
identificarea parcelelor agricole, completarea げi depunerea angajamentelor げi cererilor de platE, 
mEsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinbele de 
bazE げi la cerinbele specifice ale angajamentelor. 
 
Momentul la care trebuie demonstratE conformarea la aceste cerinbe specifice este stabilit prin 
prevederile fiげei tehnice M.11: 
✓ înainte de efectuarea primei plEbi de cEtre fermierii cu angajamente M.11 pe suprafebe mai 

mari de 300 ha (> 300 ha), 
✓ înainte de efectuarea celei de-a II-a plEbi de cEtre fermierii cu angajamente M.11 pe suprafebe 

de pânE la 300 ha Ă≤ 300 ha). 
 
Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie doveditE debinerea cunoげtinbelor げi 
informabiilor necesare în raport cu pragul de suprafabE prevEzut de fi;a M.11, suprafaba angajatE 
se calculeazE la nivel de pachet/ variantE. Sintagmele „prima platE” げi „cea de-a II-a platE” 
menbionate în fi;a M.11 se referE la prima platE efectuatE cEtre beneficiar în anul de cerere 
respectiv (plata în avans sau plata regularEă.  
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În cazul angajamentelor deschise în cadrul sM11.2 care urmeazE angajamentelor deschise în cadrul 
sM11.1 dupE finalizarea perioadei de conversie, termenul de depunere a documentului justificativ 
se calculeazE binând cont de anul de deschidere a angajamentului sM11.1, sintagma „cea de-a doua 
platE” raportându-se la primul an de angajament în cadrul sM11.1. 
 
Dovada/Documentul justificativ privind debinerea competenbelor necesare implementErii 
angajamentelor (ex. Atestat, DiplomE, Certificat etc.) este valabilĂEă la nivel de mEsurE げi trebuie 
prezentatĂEă la APIA pânE la 11 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcbie de 
suprafaba angajatE. 
 
Instruirile, cursurile etc. se pot realiza prin: 
✓ Camerele Agricole Judeざene, Direcざiile Agricole Judeざene,  
✓ furnizori de servicii de instruire/iniざiere/perfecざionare/calificare/specializare cu cod CAEN 

8559 autorizabi ;i/sau cei inclu;i în Registrul furnizorilor eligibili de formare profesionalE. 
✓ instituざii publice care au stabilite prin lege atribuざii privind furnizarea de servicii profesionale 

(ex: Agenざia NabionalE a Zonei Montane, alte agenざii, institute de cercetare-dezvoltare, 
academii, universitEざi etc.) sau prin asociaざii ;i fundaざii, în condiざiile legii. 

 
Regulile minime aplicabile sunt prezentate în „NOTA DE INFORMARE pentru beneficiarii MEsurii 10 
– agro-mediu și climE și cei ai MEsurii 11 – ţgriculturE ecologicE ale PNDR 2014-2020” postatE pe 
site-ul MADR (http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-
2020/download/1469_91d1facf7f265343b0e6c2ab756efa87.html). Un model recomandat, dar nu 
obligatoriu de certificat de calificare este prezentat în Anexa nr. 7. 
 
Pentru persoanele juridice, competenbele necesare implementErii angajamentelor vor fi asigurate 
de cEtre administratorul, reprezentantul legal sau un angajat împuternicit al persoanei juridice în 
cauzE ori o societate comercialE care presteazE activitEbi de consultanbE în acest domeniu, în baza 
unui contract. În cazul în care competenbele sunt asigurate de o terbE societate comercialE în baza 
unui contract de consiliere sau consultanbE, aceasta trebuie sE prezinte documentele doveditoare 
pentru angajatul care asigurE aceste competenbe. 
 
Pentru persoanele juridice, documentul doveditor al celui care asigurE competenbele menbionate 
va fi însobit de actele în baza cErora sunt asigurate acestea (mandat de administrator, decizia de 
numire a reprezentantului legal, contractul de muncE, contractul de prestEri servicii etc.). 
 
Beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru acelaげi pachet げi 
care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinbe, iar pe perioada de implementare a 
vechiului angajament nu au avut aplicate sancbiuni pentru cerinbele specifice げi pentru cerinbele de 
bazE ĂverificErile se efectueazE cu maximum 5 ani în urmEă, nu trebuie sE demonstreze debinerea 
de cunoげtinbe necesare げi informabii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul 
angajament. 
 
În cazurile de transfer de tip „PF - PFA/II/IF” este suficientE prezentarea documentului depus iniざial 
de cEtre PF. 
 
În cazurile de transfer de tip „preluare în caz de deces” sau „PF – PJ”, cesionarul trebuie sE depunE 
la APIA în termen documentul justificativ pentru debinerea competenざelor, dacE nu avea propriul 
angajament de M.11 げi documentul deja depus. 
 
În calcularea termenelor de depunere a documentelor privind dovedirea competenbelor se va bine 
cont dacE cesionarul a avut sau nu angajament pentru mEsura respectivE din anii anteriori. 
 
DacE cesionarul nu are din anii anteriori angajament pentru mEsura respectivE, „a doua platE” se 
calculeazE în raport cu anul transferului de angajament pentru transferul prin DECLARAざIE privind 
transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu și climE ;i/sţu ţgriculturE ecologicE) ;i cu 
anul urmEtor transferului de exploataざie în cazul transferului de exploataざie. 
 
 

http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1469_91d1facf7f265343b0e6c2ab756efa87.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1469_91d1facf7f265343b0e6c2ab756efa87.html
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MECANISMUL DE IMPLEMENTARE TȚHNICD A M.11 
 
Implementarea unor angajamente finanbate prin mEsurile de mediu げi climE ale PNDR 2014-2020 
aplicabile pe terenurile agricole necesitE parcurgerea unor paげi care pornesc de la depunerea cererii 
unice de platE げi pânE la efectuarea plEbii cEtre fermieri. 
 
Unde se solicitE plEbile compensatorii? 
 
✓ La centrele locale げi centrele judebene ale APIA care au în responsabilitate primirea cererilor 

unice de platE. 
✓ Identificarea terenurilor agricole poate fi fEcutE de cEtre beneficiari prin aplicabia electronicE 

„IPA online”, accesând site-ul APIA (www.apia.org.ro). IPA-online este un instrument pus la 
dispozibia fermierilor de cEtre APIA, prin care solicitanbii plEbilor acordate pe suprafabE în 
cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) îげi pot identifica げi digitiza parcelele pe care le 
utilizeazE, prin intermediul aplicabiei GIS (http://lpis.apia.org.ro). Aplicabia se acceseazE 
folosind contul げi parola comunicate fiecErui fermier de cEtre APIA. Simultan cu digitizarea 
parcelelor, fermierii completeazE în declarabia de suprafabE datele alfanumerice ale parcelelor 
mEsurate prin digitizare. 

✓ Fermierii depun cererile de platE la acelaげi centru APIA (la nivelul centrului judebean sau local) 
la care au depus cererea în campania anterioarE. 

✓ Fermierii care depun pentru prima datE cererea unicE de platE se prezintE la centrul judebean/ 
local APIA pe raza cEruia utilizeazE/ debin parcelele agricole, sau acolo unde au domiciliul. 

✓ În cazul în care fermierii utilizeazE parcele agricole în mai multe localitEbi (UAT-uri diferite), 
cererea unicE de platE se depune la centrul APIA pe raza cEruia se situeazE majoritatea 
parcelelor agricole.  

✓ Cererile de platE sunt gestionate, la nivelul centrului APIA la care au fost depuse. Cererile de 
platE, indiferent de nivelul centrului de registraturE, sunt introduse în baza de date integratE 
(IACS) folosind software-ul special creat în acest scop. 

✓ Efectuarea plEbii se face la nivelul APIA central. 
 
Cum se solicitE plEbile compensatorii? 
 
PlEbile compensatorii se solicitE în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și 
dezvoltErii rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unicE de plţtE aprobat anual (în 
campania 2021).  
 
Pentru a putea beneficia de plEざile aferente mEsurilor compensatorii, fermierul trebuie sE 
completeze cererea unicE de platE în aplicaざia IPA Online ;i sE o depunE la APIA, împreunE cu 
documentele necesare.  
 
Solicitarea plEざilor pentru mEsurile de dezvoltare ruralE, inclusiv pentru M.11, se face anual. 
 
În declarabia de suprafabE (secțiuneţ II.A. a cererii unice de platEă fermierul înscrie, pentru fiecare 
parcelE, codul pachetului/grupului de pachete pentru care doreげte sprijinul financiar. În funcbie de 
codul înscris, aplicabia IPA Online marcheazE automat rubrica/rubricile corespunzEtoare 
pachetului/grupului de pachete din cadrul mEsurii/sub-mEsurii din secțiuneţ IV. Scheme de 
plţtE/mEsuri de sprijin/ajutor solicitate a cererii unice de platE, câmpul 57.B. 
 
De asemenea, în primul an, fermierii trebuie sE semneze angajamentul(ele) aferent(e) mEsurii/ 
sub-mEsurii/ pachetului/ sub-pachetului/ variantei pentru care aplicE. Beneficiarii vor primi o copie 
a angajamentului semnat.  
 
Când se solicitE plEbile compensatorii? 
 
PlEbile compensatorii se solicitE prin completarea cererii unice de platE, a cErei depunere, fErE 
penalitEbi, se face anual în campania de depunere, pânE la data de 15 mai inclusiv (în cazul în care 
15 mai reprezintE o zi de sErbEtoare legalE, o sâmbEtE sau o duminicE, termenul limitE se 
prelungeげte pânE în prima zi lucrEtoare care urmeazEă, în conformitate cu art. 13 alin. (1) din 

http://www.apia.org.ro/
http://lpis.apia.org.ro/
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Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificErile げi completErile ulterioare げi cu art. 12 din 
Regulamentul (UE) nr. 640/2014, cu modificErile げi completErile ulterioare. 
 
Regulamentul (UE) nr. 640/2014, cu modificErile げi completErile ulterioare prevede, la art. 13 alin. 
(1), posibilitatea depunerii cererilor unice de platE げi în termen de 25 de zile calendaristice, dupE 
data de 15 mai, dar cu aplicarea penalitEbilor de 1% pentru fiecare zi lucrEtoare de întârziere la 
sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusE în termenul 
stabilit. 
 
 
Care sunt paげii care trebuie parcurげi de la depunerea cererii unice de platE げi 
pânE la efectuarea plEbii? 
 

Perioada de depunere a 
cererilor unice de platE în 
anul 2021 

La APIA (centre judebene, centre locale) 
De la 1 martie 2021 pânE la 17 mai 2021 inclusiv ĂfErE penalizEriă. 
Ulterior datei de 17 mai 2021 se mai pot depune, cu penalizEri de 1%/zi 
lucrEtoare, pânE la 11 iunie 2021 inclusiv. 

Depunerea cererilor unice 
de platE 

La APIA (centre judebene, centre locale) 
Declarabia de suprafabE se poate face on-line (IPA online), prin utilizarea 
unui nume de utilizator げi a unei parole furnizate de APIA fiecErui fermie. 

Controale administrative 
inclusiv controale 
administrative preliminare. 

La APIA (centre judebene, centre locale) 
SupradeclarEri, verificEri în baza de date IACS, verificEri încruciげate cu alte 
baze de date (ex. Registrul animalelor-ANSVSA, ANZ, LPIS)  

AnalizE de risc げi 
eげantionare  

La APIA central 
Evaluarea ;i stabilirea factorilor de risc pentru campania în curs. 
Stabilirea eげantionului de control (selectarea fermierilor care vor fi 
controlaざiă 

Controale pe teren La APIA (centre judebeneă 
Control clasic pe teren (verificarea cerinざelor de bazE ;i specifice la nivelul 
suprafeざelor agricole prin verificErile de varE, de iarnE ;i de primEvarE) sau 
prin teledetecbie(verificarea suprafetelor si culturilor existente)  

Controale administrative La APIA (centre judebene, centre locale) 
Control administrativ al datelor din cererea unicE de platE cu datele 
rezultate în urma controalelor pe teren 

Gestionarea erorilor げi 
luarea deciziei pe dosar 

La APIA (centre judebene, centre locale) 
 

Calcularea sancbiunilor げi 
autorizarea la platE 

La APIA (centre judebene, centre locale) 
La APIA central 

Efectuarea plEbii La APIA central 
 

Documentele justificative 
 
Dovada debinerii competenbelor sau a obbinerii cunoげtinbelor げi informabiilor necesare implementErii 
angajamentelor M.11 se prezintE la APIA pânE la 11 octombrie 2021 inclusiv, astfel: 

✓ pentru angajamentele deschise în 2020, dacE suprafaba angajatE ĂdeterminatE în primul an 
de angajament) pe cel puざin unul din pachetele submEsurilor (sM) 11.1/11.2 este de maxim 
300 ha; 

✓ pentru angajamentele deschise în anul 2021: 
✓ în baza sM11.1, dacE suprafaba angajatE pe cel puざin unul din pachete depEげeげte 300 

ha, 
✓ în baza sM11.2 care nu urmeazE unui angajament asumat în baza sM11.1, dacE 

suprafaba angajatE pe cel puざin unul din pachete depEげeげte 300 ha, 
✓ în baza sM11.2 care urmeazE unui angajament asumat în baza sM11.1 deschis în anul 

2020 în ultimul an de conversie, dacE suprafaba angajatE este de maxim 300 ha; 
✓ pentru angajamentele fermierilor care nu au putut beneficia de 

cursuri/instruire/pregEtire din cauza pandemiei COVID-19 げi pentru care depunerea 
documentului justificativ privind debinerea competenbelor necesare implementErii 
angajamentelor a fost amânatE în anul 2020 pânE la data de depunere aplicabilE pentru 
anul urmEtor Ă2021ă în condibiile Ordinului MADR nr. 259/2020 privind unele mEsuri 
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aplicate în anul 2020 în contextul efectelor pandemiei COVID-19 asupra angajamentelor 
ţferente mEsurilor de mediu și climE și mEsurii de bunEstţre ţ ţnimţlelor din cţdrul 
Progrţmului Nţționţl de Dezvoltţre RurţlE 2014-2020. 

 
ATȚNごIȚ! 
Pentru a se evita aplicarea sancざiunilor pentru neconformitate repetatE / intenざionatE, documentul  
trebuie prezentat în campania imediat urmEtoare celei în care trebuia depus sau în campaniile urmEtoare. 
În acest sens, dacE nu au fost depuse în termenul reglementat, documentele se depun pânE la 11 
octombrie 2021 inclusiv, pentru: 

✓ angajamentele deschise în 2018, dacE suprafaba angajatE pe cel pubin unul din pachetele 
sM11.1/11.2 este de maxim 300 ha, 

✓ angajamentele deschise în 2019, indiferent de mErimea suprafebei angajate,  
✓ angajamentele deschise în 2020, dacE suprafaba angajatE pe cel pubin unul din pachetele 

sM11.1/11.2 este mai mare de 300 ha, 
✓ angajamentele sM11.1 a cEror perioadE de conversie s-a încheiat anterior anului 2021 げi pentru 

care fermierul nu a deschis un angajament sM11.2, dacE: 
• angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2019 pentru suprafebe mai mari de 300 ha, 
• angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2018 pentru suprafebe mai mici de 300 ha. 

✓ angajamentele deschise în baza sM11.2 care urmeazE unui angajament în baza sM11.1 a cErui 
perioadE de conversie s-a finalizat, conform tabelului urmEtor: 

An deschidere angajament 
sM11.2 (dupE un angajament 
sM11.1 a cErui perioadE de 

conversie s-a finalizat)  

An deschidere 
angajament 

sM11.1 

An finalizare 
perioada de 
conversie 

Suprafaba 
angajatE 

2021 2020 2020 > 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 

 

 
 
Documente justificative pentru accesarea M.11: 
✓ copia fiげei de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologicE げi Registrul parcelar conform 

Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificErile げi completErile ulterioare. 
Acestea trebuie sE fie vizate de cEtre Direcbia AgricolE JudebeanE (DAJ) げi sE fie valabile pentru 
anul în curs.  
Atenざie! Conform art. 2 alin. 1 din Ordinul MADR nr.1253/2013, cu modificErile ;i completErile 
ulterioare, în fiecare an, pânE la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaざia de a-;i 
înregistra activitatea în sistemul de agriculturE ecologicE (de a depune documentabia prevEzutE 
la art. 2 alin. 10, la DAJ). Documentul se va depune la APIA odatE cu documentul justificativ 
(certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei)   

✓ copia documentului justificativ (certificat de conformitate/ master certificat/ certificat de 
conformitate a conversiei げi anexa aferentE conform Anexei nr. 6 din Ordinul MADR nr. 
895/2016, cu modificErile ;i completErile ulterioare). Acest document se depune în anul 2021 
pânE la data de 15 octombrie inclusiv. Documentul justificativ, împreunE cu anexa trebuie 
emise în fiecare an de cerere ;i depuse la dosarul de cerere unicE de platE (Anexa nr. 3).  

 
Atenざie! Lipsa documentelor/depunerea lor dupE termen conduce la respingerea suprafebelor de la 
plata M.11 げi aplicarea sancbiunilor prevEzute de legislabia în vigoare. 
 
Documente justificative pentru cazurile de forbE majorE, dupE caz pot fi: 
✓ certificatul care atestE calitatea de moげtenitor/certificat de moげtenitor eliberat de notarul 

public/declarabia de împuternicire pentru un singur mo;tenitor în cazul existenざei mai multor 
mo;tenitori pentru decesul beneficiarului;  

✓ certificatul medical de constatare a incapacitEbii de muncE pentru incapacitatea profesionalE 
de lungE duratE a agricultorului/adeverinbE medicalE din care sE reiasE incapacitatea 
profesionalE de lungE duratE a agricultorului, dupE caz; 
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✓ procesul verbal de constatare a calamitEbii eliberat de PrimErie/ procesul verbal de constatare 
emis de cEtre Inspectoratul General pentru Situaざii de UrgenざE (ISU) pentru catastrofele 
naturale げi distrugerea accidentalE a clEdirilor exploatabiei, dupE caz. Fermierii care se aflE în 
zonele declarate calamitate printr-un act normativ nabional, prezintE la APIA doar Înștiințarea. 

✓ în cazul exproprierii întregii exploataざii agricole sau a unei mari pErざi a acesteia, dacE aceasta 
nu a fost previzionatE la data la care a fost depusE cererea unicE de platE ;i/sau data la care 
angajamentul de agricultura ecologicE a fost semnat: 
✓ decizie de expropriere însoざitE de extrasul din anexa la decizie cu indicarea poziざiei la care 

se regEse;te beneficiarul. Aceste documente se gEsesc postate pe site-ul CNADNR ;i sunt 
afi;ate la sediul consiliului local de pe raza localitEざii unde se desfE;oarE lucrErile; 

✓ convenざie/proces verbal încheiat între beneficiar ;i agentul economic care efectueazE 
lucrEri de îmbunEtEざiri funciare ;i/sau lucrEri de intervenざie/întreざinere la reざelele de 
transport apE/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrEri ce au fost efectuate pe 
suprafeざele declarate de beneficiar la APIA, la o datE ulterioarE depunerii cererii ;i/sau 
semnErii angajamentului de agriculturE ecologicE; 

✓ decizia/dispoziざia/ordinul/hotErârea judecEtoreascE în cazul pierderii dreptului de 
utilizare prin constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea 
terenurilor agricole prin acte normative emise de autoritEざi competente sau prin hotErâri 
judecEtore;ti rEmase definitive, despre care beneficiarul în calitate de utilizator al 
terenului agricol, nu avea cuno;tinざE la data depunerii cererii unice de platE. 

✓ în cazul intervenざiilor temporare prin lucrEri de reparaざii/întreざinere la reざelele de transport 
apE/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri/lucrEri de îmbunEtEざiri funciare efectuate pe 
suprafeざele declarate la APIA la o datE ulterioarE depunerii cererii ;i/sau semnErii 
angajamentului de agricultura ecologicE, neprevizionatE de fermier, constituie circumstanざe 
excepざionale ;i se procedeazE la fel ca în situaざiile de forざE majorE expuse mai sus. 

✓ documentul emis de cEtre Comisia de constatare げi evaluare a pagubelor, respectiv Procesul 
verbţl de constţtţre și evţluţre ţ pţgubelor produse de cEtre exemplţrele din speciile de 
fţunE de interes cinegetic și de stţbilire ţ rEspunderii civile și ţ despEgubirii în cazul distrugerii 
de cEtre exemplarele din speciile de faunE de interes cinegetic prevEzute în anexele nr. 1 げi 2 
la Legea nr. 407/2006 a vânEtorii げi a protecbiei fondului cinegetic a culturilor agricole, a 
culturilor agricole げi a terenurilor agricole aflate sub angajament. 

✓ în cazul pandemiei COVID-19, beneficiarii vor depune documente justificative, inclusiv 
declarabii pe proprie rEspundere care, coroborate cu alte documente prezentate, sE susbinE 
cazul invocat. 

 
 
REGULI DE IMPLEMENTARE A M.11 

 
Reguli de implementare pentru M.11: 
 sM.11.1  ✓ Angajamentele aflate în desfEげurare asumate în cadrul  sM11.1 în campaniile anterioare 

anului 2021 se menbin pentru perioada asumatE la data semnErii acestora. 
 

✓ În anul 2021 se pot deschide angajamente noi pentru o perioadE de 2 ani pentru culturi 
anuale sau 3 ani pentru culturi permanente în în cadrul sM.11.1. 
 

✓ În campania 2021, fermierii ale cEror parcele se aflE în conversie anul I/II/III, în funcざie 
de tipul de culturE, pot accesa げi beneficia de sprijinul acordat în cadrul sM.11.1, dacã 
îndeplinesc condiざiile de eligibilitate prevEzute în PNDR 2014-2020. Angajamentul nou 
semnat în campania 2021 în cadrul sM.11.1 este considerat primul an de angajament, 
indiferent de anul de conversie în care se aflE parcela. 

 
✓ PlEざile acordate pentru angajamentele asumate în cadrul  sM.11.1 nu pot depEși limitele 

perioadelor de conversie (maximum 2 ani-culturi anuale ;i maximum 3 ani-culturi perene) 
(lista orientativE a culturilor ;i perioadelor de conversie în cazul  sM.11.1 – Anexa nr. 4). 

 
✓ Nu se acordE plEbi în cazul repetErii anului de conversie sau prelungirii perioadei de 

conversie. Repetarea anului de conversie sau prelungirea perioadei de conversie se 
sancざioneazE conform legislaざiei în vigoare.  
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Reguli de implementare pentru M.11: 
✓ DupE finalizarea perioadei de conversie, fermierii au obligaざia de a menざine suprafeざele 

în sistem ecologic cel pubin pânE la finalizarea perioadei de 5 ani de la semnarea 
angajamentului aferent sM.11.1. În acest sens, fermierii vor prezenta la APIA, în fiecare 
an, pânE la 15 octombrie inclusiv, documentul justificativ care atestE cE suprafebele sunt 
menbinute în sistemul de agriculturE ecologicE pânE la încheierea perioadei de 5 ani de la 
semnarea angajamentului pentru  sM.11.1. 

 
✓ În cazul în care, în campania curentE, perioada de conversie se încheie dupE termenul 

limitE de depunere a cererii unice de platE, dar pânE la termenul legal de depunere la 
APIA a documentului justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat care 
confirmE statutul de suprafabE ecologicE, la momentul depunerii cererii unice de platE în 
declarabia de suprafabE fermierul nu va mai solicita submEsura 11.1. Fermierul poate 
deschide angajament nou în cadrul submEsurii 11.2 începând din campania curentE, acest 
an reprezintE primul an de angajament pentru submEsura 11.2, iar nivelul plEbii în anul 
respectiv va fi cel corespondent submEsurii 11.2. Angajamentul pentru submEsura 11.1 se 
închide, dar fermierul este obligat sE menbinE certificarea suprafebelor care au fEcut 
obiectul angajamentului în cadrul submEsurii 11.1 pentru o perioadE de cel pubin 5 ani de 
la momentul semnErii acestuia.  
În situabia în care documentul justificativ de tip certificat de conformitate/master 
certificat nu confirmE statutul de suprafabE ecologicE, nu se permite deschiderea 
angajamentului solicitat pentru submEsura 11.2, iar fermierul va fi sancbionat pentru 
nerespectarea angajamentului pentru submEsura 11.1. 
 
În situabia în care în campania curentE fermierul solicitE sprijin pentru submEsura 11.1 げi 
ulterior depune la APIA, în termenul legal documentul justificativ de tip certificat de 
conformitate/master certificat care confirmE statutul de suprafabE ecologicE, 
angajamentul aferent submEsurii 11.1 este adaptat la condibiile specifice ale submEsurii 
11.2 pentru anul respectiv de cerere. Anul finalizErii conversiei reprezintE ultimul an de 
angajament pe submEsura 11.1, iar nivelul plEbii în anul respectiv va fi cel corespondent 
submEsurii 11.2. țermierul este obligat sE menbinE certificarea suprafebelor care au fEcut 
obiectul angajamentului în cadrul submEsurii 11.1 pentru o perioadE de cel pubin 5 ani de 
la momentul semnErii acestuia. În anul urmEtor finalizErii conversiei, fermierul poate 
deschide angajament nou în cadrul submEsurii 11.2. 
Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submEsurii 11.1 se acceptE pânE la 
termenul de depunere a documentului justificativ de tip certificat de 

conformitate/master certificat. 

✓ Fermierii care au finalizat perioada de conversie prin  sM.11.1 pot accesa げi beneficia de 
sprijinul acordat în cadrul  sM.11.2, înaintea încheierii perioadei de 5 ani a angajamentului 
pentru  sM.11.1. 

 
✓ DacE în perioada angajamentului aferent  sM.11.2 se constatE nerespectEri ale 

angajamentului care conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite în campaniile 
anterioare, recuperarea se va face げi pe perioada conversiei dacE fermierul a avut 
angajament aferent  sM.11.1 a cErui perioadE de 5 ani de la semnare nu s-a încheiat. 

 
✓ Pentru sM.11.1 nu este permisã declararea pe aceea;i parcelã a mai multor culturi cu 

limite ale perioadelor de conversie diferite (anuale ;i perene), chiar dacE au aceea;i 
categorie de folosinざE. 

 
✓ DacE fermierul obbine o derogare de la durata perioadei de conversie げi depune la APIA 

copia documentabiei privind derogarea pânE la termenul limitE de depunere a cererii unice 
de platE (inclusiv perioada cu penalitEbiă, angajamentul semnat în cadrul sM.11.1 se 
închide fErE recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. Fermierul este 
obligat sE menbinE certificarea suprafebelor care au fEcut obiectul angajamentului în 
cadrul sM.11.1 pentru o perioadE de cel pubin 5 ani de la momentul semnErii acestuia. 
Fermierul poate deschide angajament nou în cadrul sM.11.2 începând din anul obbinerii 
derogErii. 
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Reguli de implementare pentru M.11: 
 
✓ Daca fermierul obbine o derogare de la durata perioadei de conversie dupE termenul limitE 

de depunere a cererii unice de platE (inclusiv perioada cu penalitEbiă, prin cererea unicE 
de platE a solicitat sprijin prin sM.11.1, anul aprobErii derogErii reprezintE ultimul an de 
angajament pe sM.11.1, iar nivelul plEbii în anul respectiv va fi cel corespondent sM.11.2. 
Fermierul este obligat sE menbinE certificarea suprafebelor care au fEcut obiectul 
angajamentului în cadrul sM.11.1 pentru o perioadE de cel pubin 5 ani de la momentul 
semnErii acestuia. În anul urmEtor obbinerii derogErii fermierul poate sE deschidE 
angajament pentru  sM.11.2. 
 

✓ Copia documentaざiei privind derogarea de la durata perioadei de conversie trebuie depusE  
la APIA cel târziu odatE cu depunerea documentului justificativ menざionat la art. 9 alin. 
(1) lit. o) げi ;ă din Ordinul nr. 895/2016, cu modificErile ;i completErile ulterioare, 
respectiv certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a 
conversiei. 

 
sM11.2 ✓ Angajamentele aflate în desfEげurare asumate în cadrul  sM11.2 în campaniile anterioare 

anului 2021 se menbin pentru perioada asumatE la data semnErii acestora. 
 

✓ În anul 2021 se pot deschide angajamente noi pentru o perioadE de 2 ani în cadrul sM.11.2. 
 

sM.11.1  
げi  sM.11.2 
  

✓ Angajamentele se aplicE la nivel de parcelE, pe parcursul desfEげurErii lor, neexistând 
posibilitatea schimbErii parcelelor. Trebuie menざinute aceleaげi suprafeざe determinate la 
platE în primul an de angajament pe parcursul  implementErii angajamentului, cu 
excepbiile prevEzute în Ordinul MADR nr.  45/2021, art.13, alin(6). 
 

✓ Modificarea amplasamentului unei parcele care nu poate fi încadratE în categoria „eroare 
evidentE”/„actualizare LPIS” sau micげorarea suprafebei parcelei conduce la recuperarea 
plEざilor necuvenite pentru toざi anii de angajament, în conformitate cu sistemul de 
sancbiuni aplicabil în 2021, cu excepbia cazurilor prevEzute în  OUG nr.11/2021 la art. 36 
alin. (6). 

 
✓ Varianta 6.2 a P6, atât pentru  sM.11.1, cât げi pentru  sM.11.2, se adreseazE fermierilor 

care practicE agriculturE ecologicE pe pajiげtile permanente pe care au angajamente de 
agro-mediu (M.10: P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2).  

 
✓ În cazul P6, fermierul poate folosi utilaje mecanizate atât timp cât respectE standardele 

de agriculturE ecologicE, iar organismul de control (OC) emite documentul justificativ 
(Master-Certificatul/ Certificatul de confirmare a conversiei/ Certificatul de 
conformitate). 

 
✓ În cazul rotaざiei variantelor de pachet 1, 2 ;i 5 în cadrul M.11 げi schimbErii categoriei de 

folosinbE a terenului în perioada de desfEげurare a angajamentului, atribuirea statutului de 
teren certificat ecologic sau aflat în conversia la agricultura ecologicE se face dupE 
urmEtoarea regulE: 

 
Tabel - atribuire statut teren certificat ecologic/ în conversie: 

Campania 2019 Campania 2020 Campania 2021 
✓ CulturE anualE ✓ CulturE 

anualE 
✓ CulturE anualE-statut ecologic 

✓ CulturE anualE ✓ CulturE 
anualE 

✓ CulturE perenE/ permanentE-
statut conversie anul III 

✓ CulturE anualE ✓ CulturE 
perenE  

✓ CulturE anualE - statut ecologic 

✓ CulturE anualE ✓ CulturE 
perenE  

✓ CulturE perenE / permanentE-
statut conversie anul III 

✓ CulturE perenE  ✓ CulturE 
perenE  

✓ CulturE perenE/permanentE- 
statut conversie anul III 

✓ CulturE perenE  ✓ CulturE 
anualE 

✓ CulturE anualE-statut ecologic 

✓ CulturE perenE  ✓ CulturE 
anualE 

✓ CulturE perenE/ permanentE-
statut conversie anul III 

file:///C:/Users/Users/anne.niculescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3147814/00180095.htm
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Reguli de implementare pentru M.11: 
✓ CulturE perenE ✓ CulturE 

perenE  
✓ CulturE anualE-statut ecologic 

 
✓ În situabia în care pe parcursul implementErii angajamentului M.11, beneficiarul schimbE 

categoria de folosinbE a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor recupera sumele 
acordate în campaniile anterioare dacE face dovada continuErii practicilor agriculturii 
ecologice pe suprafebele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) げi a 
respectErii celorlalte condibii specifice menbinerii suprafebei în sistem ecologic de 
agriculturE pe perioada rEmasE de angajament. 
 
Beneficiarul nu va putea obbine pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele 
pe care a schimbat categoria de folosinbE pentru pachetul pentru care are angajamentul 
în derulare, dacE schimbarea categoriei de folosinbE a fost fEcutE între momentul 
depunerii cererii unice de platE げi emiterea documentul justificativ, respectiv certificatul 
de conformitate/master certificatul care confirmE statutul suprafeざei înregistratE în 
sistemul ecologic.  
Beneficiarul va putea obざine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat 
categoria de folosinざE pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosinざE numai 
dacE solicitE, în perioada de depunere a cererilor unice de platE, adaptarea 
angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologicE, pentru restul perioadei de 
implementare a angajamentului inibial. 

Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submEsurii 11.2 pentru pachetul 
corespondent noii categorii de folosinbE astfel: 

a) dupE finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul 
inibial era semnat pentru sM 11.1; 

b) dupE finalizarea perioadei angajamentului asumat, în cazul în care angajamentul 
inibial era semnat pentru sM 11.2. 

 
Beneficiarul care, pe parcursul implementErii angajamentului M.11, a schimbat categoria 
de folosinbE a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de platE 
pentru celelalte suprafebe aflate sub angajament pe care înfiinbeazE culturi eligibile în 
cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rEmâne în vigoare 
pentru restul duratei rEmase pentru implementarea angajamentului inibial. 
În aceastE situaざie, beneficiarul semneazE げi dateazE pagina corespunzEtoare 
angajamentului ĂsM11.1/ sM11.2ă din cererea unicE de platE, cu menざiunea “Angajament 
adaptat”. 
Atribuirea statutului de teren certificat ecologic sau aflat în conversia la agricultura 
ecologicE se face conform Tabelului atribuire statut teren certificat ecologic/ în conversie 
prezentat mai sus. Pentru un angajament sM11.1 aflat în desfEげurare, în situabia schimbErii 
categoriei de folosinbE care implicE o perioadE de conversie diferitE, la adaptarea 
angajamentului se va lua în considerare statutul terenului atribuit conform regulilor din 
Tabelul - atribuire statut teren certificat ecologic/ în conversie de mai sus pentru 
stabilirea anului de angajament sM11.1. În cazul în care schimbarea categoriei de folosinbE 
conduce la atribuirea statutului de teren certificat ecologic în campania 2021, 
angajamentul sM11.1 se închide, beneficiarul va menbine practicile de agriculturE 
ecologicE pânE la finalizarea angajamentului de 5 ani asumat げi, începând din anul 2021, 
poate deschide angajament nou sM11.2. 

Ex.: În cazul unui angajament de P1 din sM.11.1 semnat în anul 2020 (culturi în teren 
arabil cu perioada maximE de conversie 2 aniă pe care fermierul îl adapteazE în 2021 la 
P3 din sM.11.1 Ălivezi, perioada maximE de conversie 3 aniă, perioada angajamentului 
adaptat decurge din anul 2020 pânE în anul 2022 inclusiv Ăprin adaptare nu se deschide 
un nou angajament de P3 din sM.11.1), げi va continua sE depunE documentul care sa 
ateste certificarea  în agricultura ecologicE panE in anul 2024 inclusiv. 

În cazul unui angajament P4 din sM11.1 semnat în anul 2019 Ăvii cu perioada maximE de 
conversie 3 ani) pentru care fermierul schimbE în 2021 categoria de folosinbE în teren 
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arabil げi doreげte accesarea P1 Ăculturi în teren arabil cu perioadE maximE de conversie 2 
ani), conform regulilor din Tabelul - atribuire statut teren certificat ecologic/ în conversie 
se atribuie statul de teren certificat ecologic începând din anul 2021. Prin urmare, 
angajamentul sM11.1 se închide, beneficiarul fiind obligat sE depunE documentul 
justificativ în fiecare an pânE în anul 2023 inclusiv. Începând din anul 2021, beneficiarul 
poate deschide angajament nou pentru P1 din sM11.2. 

Pentru un angajament sM11.2 aflat în desfEげurare, în situabia schimbErii categoriei de 
folosinbE, angajamentul sM11.2 va fi adaptat în campania 2021 la pachetul corespunzEtor 
noii categorii de folosinbE pentru restul perioadei de implementare a angajamentului 
inibial. 

Atenbie!  
În situabia în care schimbarea categoriei de folosinbE se realizeazE pe o parte din parcelE 
(parcelE cu angajament în desfEげurareă, pentru parcelele rezultate se vor aplica 
urmEtoarele reguli: 
• beneficiarul va putea obbine plata doar dacE în perioada de depunere a cererilor unice 

de platE sunt declarate douE sau mai multe parcele  cu categorii de folosinbE diferite 
げi dacE pe acestea solicitE pachetul corespondent categoriei de folosinbE; • nu se aplicE sancbiuni pentru parcelele rezultate dacE beneficiarul depune/transmite 
la APIA Certificatul de conformitate care confirmE statutul Ăconversie/ecologică 
suprafeざelor înregistrate în sistemul ecologic;  • pentru pachetul(ele) corespondentĂeă noii categorii de folosinbE nu se 
deschide/deschid un nouĂiă angajamentĂeă. AcestaĂeaă se adapteazE げi se 
urmEreげte/urmEresc pânE la finalizarea angajamentului deschis inibial. 
 

Exemplu:  Pe parcela 1a cu angajament în desfEげurare pentru pachetul 1 „Culturi agricole 
pe terenuri arabile Ăinclusiv plante de nutreざă certificate în agriculturE ecologicE” ĂsM11.2ă 
din campania 2020, pe suprafaba de 4 ha, iar în campania 2021 se doreげte înfiinbarea pe o 
suprafaba de 1 ha o culturE de afin Ăse schimbE categoria de folosinbE din TA în CPă din 
aceastE parcelE, pentru a nu se aplica sancbiuni,  beneficiarul trebuie: 

• sE declare în perioada de depunere a cererii unice de platE douE parcele distincte, 
respectiv 1a ĂTAă cu suprafaba de 3 ha げi 2a ĂCPă cu suprafaba de 1ha; • pe aceste parcele sE declare pachetele corespondente categoriei de folosinbE: pe 
parcela 1a pachetul 1 „Culturi în teren arabil Ăinclusiv plante de nutrebă” iar pe parcela 
2a pachetul 3 „Livezi”; • sE prezinte documentul justificativ de tip master certificat din care sE rezulte 
continuare practicilor agriculturii ecologice pe aceste suprafebe. 
 

Astfel, angajamentul deschis inibial în campania 2020 se adapteazE noilor categorii de 
folosinbE げi se urmEreげte pânE la finalizarea acestuia Ănu se deschid angajamente noiă.  

✓ Lista organismelor de control aprobate de MADR pentru efectuarea inspecbiei げi 
certificErii produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în 
conformitate cu prevederile art. 9 al Ordinului MADR nr. 895/2016, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare げi art. 27 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificErile 
;i completErile ulterioare poate fi consultatE pe site-ul www.madr.ro, secbiunea 
„AgriculturE” – „AgriculturE ecologicE” – „Organisme de control), link-ul 
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html. 

 
✓ Nu se pot accesa pachete ale M.11 diferite pe aceeaげi parcelE.  

 
✓ Parcelele aflate sub angajament în cadrul mEsurii 11 nu se comaseazE ĂrEmân parcele 

de sine stEtEtoare, pe toatE perioada angajamentului). 
 

✓ Fiecare parcelE aflatE sub angajament în cadrul pachetelor din M.11 trebuie sE fie 
înscrisE în declaraざia de suprafaざE ca parcelE distinctE pe toatE perioada 
angajamentului. 

 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
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✓ Pachetele din cadrul M.11 se acceseazE numai la nivel de parcelE, nu pe sub-parcelE 

agricolE. 
țace excepざie declararea P10  al M.10 în combinabie cu P 1, P2 sau P5 ale ambelor sub-
mEsuri ale M.11, caz în care primeazE respectarea condibiilor specifice ale pachetului 
10 al M10. 

 
✓ În cazul combinErii P10 al M.10 cu P1, 2 げi 5 ale sM.11.1 げi  sM.11.2, suprafaba 

necultivatE pentru respectarea cerinbei specifice P10 M.10 nu este plEtitE pentru P1, 
2 げi 5 M.11, terenul necultivat (cod culturE 970) nefiind eligibil pentru M.11. 
 

✓ Pe perioada angajamentului este permisE pe aceeaげi parcelE de teren rotaざia culturilor 
de la un an la altul între P1, P2 げi P5 în cadrul fiecErei sub-mEsuri (sM.11.1,  sM.11.2).  

 
✓ În cazul în care pe o sub-parcelE a fost declaratE sau determinatE o culturE neeligibilE 

pentru pachetul solicitat din cadrul M.11, sub-parcela este respinsE la platE.  
 

✓ Fermierii care practicE sistemul de agriculturE ecologicE げi deざin un document 
justificativ (certificatul de conformitate/ master certificat/ certificat de confirmare 
a conversiei) emis de un organism de control aprobat de MADR (potrivit prevederilor 
art. 29 alin.(1) din Regulamentul (CE) 834/2007), beneficiazE implicit de plata pentru 
practici agricole benefice pentru climE げi mediu pentru suprafeざele în conversie sau 
certificate ale exploataざiei, utilizate pentru producざia ecologicE. 

 
✓ Conform Ordin MADR nr. 895/2016, art. 19 alin. (6), operatorilor înregistraざi în 

sistemul de agriculturE ecologicE ca producEtori le este interzisE cultivarea în paralel 
a aceleia;i specii atât în sistemul convenざional, cât ;i în sistemul ecologic pentru 
culturile anuale. 

 
Conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, un producEtor (ex.: o persoanE 
juridicEă care administreazE mai multe unitEbi de producbie げi exploateazE atât culturi 
anuale în sistem ecologic cât げi în sistem convenbional nu trebuie sE cultive plante din 
aceleaげi varietEbi sau care nu se pot diferenbia uげor.  
Operatorul separE parcelele cultivate în sistem ecologic de cele cultivate în sistem 
convenbional げi asigurE inclusiv separarea produselor (inputurilor agricole) utilizate în 
unitEbile ecologice de cele utilizate în unitEbile convenbionale, precum げi separarea 
produselor obbinute în cele douE tipuri de unitEbi. Într-o exploatabie în care se practicE 
atât agricultura ecologicE, cât げi cea convenbionalE, cultivarea varietEbilor identice sau 
greu de diferenbiat pe parcursul aceluiaげi an duce la declasarea întregii producbii din 
ecologic în convenbional (plantele anuale).  
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (3) げi ale art. 73 la Regulamentul (CE) nr. 
889/2008, în cazul în care unitEbile de producbie ecologice げi convenbionale se aflE în 
aceeaげi zonE, unitEbile de producbie convenbionale, precum げi spabiile de depozitare 
pentru inputuri (ex.: îngrEげEminte, produse fitosanitare げi seminbeă trebuie sE fie supuse 
aceluiaげi regim de control. Mai exact, operatorul are obligabia sE debinE înregistrEri care 
sE furnizeze informabii cu privire la: descrierea completE a unitEbii, descrierea mEsurilor 
de separare げi de trasabilitate a documentelor, achizibionarea げi utilizarea inputurilor げi 
sE punE la dispozibia autoritEbilor/ organismelor de control înregistrErile menbionate, 
precum げi documentele contabile.  
În conformitate cu prevederile art. 63 al Regulamentului (CE) nr. 889/2008 operatorul 
trebuie sE inibieze げi sE menbinE: 
✓ o descriere completE a unitEbii げi/sau a localurilor げi/sau a activitEbii;  
✓ toate mEsurile practice care trebuie întreprinse la nivelul unitEbii げi/sau al locabiilor 

げi/sau al activitEbii care sE asigure respectarea regulilor de producbie ecologicE;  
✓ mEsurile de precaubie care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul contaminErii cu 

produse sau substanbe neautorizate げi mEsurile de curEbenie care trebuie întreprinse 
în amplasamentele de stocare げi prin lanbul de producbie al producEtorului;  

✓ caracteristicile specifice ale metodei de producbie utilizate, în cazul în care 
operatorul economic intenbioneazE sE solicite documente justificative în conformitate 
cu art. 68 alin.(2) al Regulamentului (CE) nr. 889/2008. 

Descrierea げi mEsurile menbionate mai sus, trebuie sE fie cuprinse într-o declarabie 
semnatE de operator, declarabie verificatE de organismul de control care elaboreazE un 
raport în care identificE posibilele deficienbe げi neconformitEbi referitoare la regulile de 
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producbie ecologicE. Operatorul trebuie sE contrasemneze acest raport げi sE implementeze 
actiunile corective necesare. 
Descrierea unitEbii trebuie sE includE toate informabiile げi documentele care sunt necesare 
pentru verificarea conformitEbii cu prevederile Reg. (CE) nr. 834/2007 げi ale Reg. (CE) nr. 
889/2008. 

 
✓ Nu se aplicE sancbiuni administrative în cazul în care fermierul demonstreazE, în sensul 

art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cE nu este rEspunzEtor 
pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaざii 
care rezultE din aplicarea normelor privind mEsurile de dezvoltare ruralE de la art. 
96, în cazul în care suprafebele sunt incluse, pe perioada de derulare a 
angajamentelor, în zonele cu protecbie strictE din parcurile nabionale げi naturale, 
stabilite în baza prevederilor art. 22 alin (2) din OUG nr. 57/2007, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare. TotodatE, angajamentele în baza M.11 se închid fErE 
recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori. 

 
✓ Nu se poate solicita sprijinul aferent M 11 fErE solicitarea SAPS. 

 
✓ țermierii care au fost informabi de cEtre APIA în 2020 în privinざa obligaざiei de 

reconversie a suprafebelor cu paji;ti permanente sensibile din punctul de vedere al 
mediului, au obligabia de a face reconversia pânE cel târziu la data depunerii cererii 
unice de platE pentru campania 2021, conform prevederilor art. 90 din Ordinul MADR 
nr. 45/2021. Suprafebele care fac obiectul reconversiei sunt considerate pajiげte 
permanentE începând din prima zi a reconversiei げi vor fi declarate în cererea unicE 
de platE din anul 2021 utilizând codul de culturE: „671 – Pajiげti permanente sensibile 
din punct de vedere al mediului reconvertite în pajiげti permanente”.  Acest cod este 
eligibil pentru angajamentele deschise în anul 2021 pentru pachetele ambelor 
submEsuri ale M.11, cu excepbia P6.1 pentru care se poate deschide angajament nou 
pe sM.11.2 numai dacE nu a existat un angajament anterior pentru sM.11.1 pe 
aceasuprafabE.  
Suprafebele de pajiげti permanente sensibile din punct de vedere al mediului 
reconvertite げi declarate în campania 2020 cu cod 671 vor fi declarate începând cu 
campania 2021 cu codul de pajiげte permanentE corespunzEtor, având în vedere 
prevederile art. 90 din Ordinul MADR nr. 45/2021. 
 

✓  Art.20 din OUG nr.11/2021 prevede interdicbia de a converti/ara suprafeざele de paji;ti 
permanente situate în ariile naturale protejate desemnate potrivit prevederilor OUG nr. 
57/2007, aprobatE cu modificEri ;i completEri prin Legea nr. 49/2011, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare. 

 
Reguli de implementare comune pentru toate mEsurile compensatorii de dezvoltare ruralE, inclusiv pentru 
M.11: 
✓ Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeazE, indiferent dacE acestea sunt sau 

nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate げi nesolicitate la platE げi pe care trebuie sE respecte cerinざele de 
eco-condiざionalitate. Fermierii care debin parcele agricole cu o suprafabE de pânE la 0,1 ha nesolicitate la 
platE, pot sE nu le declare cu condibia ca suprafaba însumatE a acestor parcele sE nu depEげeascE un hectar. 

 
✓ Beneficiarii plEbilor compensatorii trebuie sE pEstreze toate documentele aferente angajamentului pe toatE 

perioada desfE;urErii acestuia, precum げi în perioada de monitorizare de 3 ani dupE finalizarea perioadei de 
angajament. 

 
✓ În derularea angajamentului asumat, beneficiarul este obligat sE informeze APIA privind orice modificare a 

suprafeざelor exploataざiei, a pierderii sau dobândirii dreptului de utilizare a unor parcele agricole aferente 
angajamentelor asumate voluntar prin cererile de platE/cererile de sprijin. 

 

✓ În conformitate cu prevederile  art.36 alin.(6) din OUG nr.11/2021, nu se recupereazE plEざile necuvenite 
acordate în anii anteriori de angajament, pentru modificarea amplasamentului げi/sau micげorarea suprafebei 
parcelelor agricole, urmare a înregistrErii sistematice a imobilelor din UAT prin Programul Naざional de 
Cadastru ;i Carte țunciarE instituit potrivit dispoziざiilor art. 9 alin. Ă23ă din Legea cadastrului ;i a publicitEざii 
imobiliare nr. 7/1996, republicatE, cu modificErile ;i completErile ulterioare. 
Se disting urmEtoarele situabii: 

file:///C:/Users/emilia.teodorescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1445794/00103869.htm
file:///C:/Users/emilia.teodorescu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1445794/00139597.htm
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- suprafaba parcelei aflatE sub angajament se micげoreazE sau parcela îげi modificE amplasamentul - în 
campania curentE nu se aplicE sancbiuni de supradeclarare, nu se recupereaza sumele acordate în campaniile 
anterioare, angajamentul rEmâne în desfEげurare pentru suprafaba rezultatE pânE la finalizarea 
angajamentului inibial; 
- suprafaba parcelei aflatE sub angajament devine neeligibilE Ăsuprafaba parcelei scade sub dimensiunea 
minimE eligibilE de 0,3 haă sau, ca urmare a diminuErii suprafebei parcelelor, suprafaba totalE a fermei scade 
sub 1 ha. În campania curentE nu se aplicE sancbiuni de supradeclarare, angajamentul se închide fErE 
recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. 

 
 
Extinderea suprafebelor angajate  
 
Țxtinderea suprafebei aflate sub angajament M11 Ăpentru angajamentele urmErite la nivel de 
parcelE/la nivel de suprafaざE angajatEă, este permisE cu pânE la 50% げi cel mult 1 ha din suprafaざa 
angajatE în primul an de angajament Ăîn cazul M11 doar dacE noua suprafaざE are acela;i statut cu 
suprafaざa aflatE sub angajament Ăfie acelaげi an de conversie, fie statut ecologică.  
 
Transferul de angajament 
 
Transferul de angajament reprezintE preluarea voluntarE de cEtre cesionar a obligaざiilor げi 
drepturilor care decurg din angajamentele asumate de cEtre cedent în legEturE cu respectarea 
condibiilor de acordare a sprijinului pentru fiecare mEsurE/sub-mEsurE/pachet/sub-
pachet/variantE vizatE. 
 
Transferul de exploatabie reprezintE vânzarea, arendarea, mo;tenirea sau orice alt transfer 
definitiv care are drept obiect unitEざile de producbie în cauzE. 
 
Beneficiarul care cedeazE exploataざia prin transfer unui alt fermier se numeげte cedent. Fermierul 
care preia exploatabia prin transfer se numeげte cesionar. 
 
Transferul angajamentelor încheiate în cadrul M.11 se poate realiza astfel: 

1. prin transfer de exploataざie - prin documentul „Cererea de transfer de exploţtţとie”. În 
cazul transferului de exploataざie, opざiunea privind preluarea sau nepreluarea de cEtre cesionar 
se aplicE tuturor angajamentelor existente în cererea fermierului cedent, indiferent de pachet 
sau de mEsurE. 
În cazul schimbErii formei de organizare ;i în cazul echivalErii entitEざii, preluarea 
angajamentelor este obligatorie. 
2. prin transfer de angajament, la nivel de parcelE - prin documentul „Declţrţとie privind 
transmiterea/ preluarea angajamentului de agro-mediu și/sau ţgriculturE ecologicE” - Anexa 
nr. 6. 

 
„Cererea de transfer de exploatație” trebuie sE fie semnatE atât de cedent, cât げi de cesionar. Se 
poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, pânE la emiterea primei decizii de platE. Pe 
parcursul unui an de cerere se poate efectua un singur transfer pentru aceeaげi exploatabie. 
 
Anexa nr. 6 „Declţrţとie privind transmiterea/ preluarea angajamentului de agro-mediu și/sau 
ţgriculturE ecologicE” trebuie sE fie semnatE atât de cedent, cât げi de cesionar ;i trebuie 
prezentatE la APIA pânE la data limitE de depunere a cererii unice de platE (cu penalizEri dacE 
ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale de aprobare a formularului cererii unice de platE 
aprobat în anul 2021 prevede aceastE posibilitate); depunerea ulterior datei limitE este consideratE 
inadmisibilE. 
 
Dacã întregul teren care face obiectul angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga 
exploataざie este transferat(E) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, 
angajamentul sau partea din acesta aferentE terenului transferat poate fi preluat(E) de cealaltã 
persoanã pentru perioada rãmasE sau poate înceta ;i rambursarea nu este solicitatã în ceea ce 
prive;te perioada în care angajamentul a produs efecte. 
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Noul utilizator al suprafetei în cauzE, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru 
eventualele neconformitãti depistate ulterior transferului げi ca urmare acestuia i se vor reざine 
sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaba respectivã. 
 
În cazul transferului de exploatabie/de angajament, cesionarul este informat de APIA prin 
documentul „In;tiinとţre privind situţとiţ angajamentelor care fac obiectul transferului” asupra: 
stadiului implementErii angajamentului de cEtre cedent, pe suprafeざele vizate de transfer pânE la 
acel moment, conform HG nr. 226/2015, cu modificErile ;i completErile ulterioare. Acest document 
se semneazE de ambele pErbi implicate în transfer – Anexa nr. 8. 
 
Transferul de angajament se notificE de cEtre beneficiari la APIA în termen de maximum 10 zile de 
la data efectuErii. 
 
Care sunt sancbiunile aplicabile în caz de identificare a unor neconformitEbi? 
 
Respectarea condibiilor prevEzute de angajamentele încheiate în cadrul mEsurilor de mediu げi climE 
ale PNDR 2014-2020 aplicabile pe terenurile agricole este verificatE de APIA prin controale 
administrative care vizeazE toざi fermierii care au angajamente în derulare げi controale pe teren 
realizate prin selecbia unui eげantion în urma aplicErii unei analize de risc. 
 
 
Control administrativ: 
✓ verificare angajament げi cereri de platE, 
✓ verificare încruci;atE cu baze de date げi raportEri externe. 
Control pe teren: 
✓ caiet de agriculturE ecologicE, 
✓ verificare vizualE în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faざa locului planificate pentru 

verificarea unor cerinざe legate de respectarea anumitor date pentru efectuarea lucrErilor agricole), 
✓ controale prin teledetecざie. 

 
Elementele de control げi modalitEざile de verificare detaliate sunt dezvoltate în manualele de 
proceduri elaborate de APIA sau celelalte instituざii delegate cu efectuarea controalelor. 
 
Metode de verificare a cerinとelor aplicabile angajamentelor: 
✓ Menbinerea angajamentelor - verificare administrativE Ăpe baza datelor IACS げi verificEri încruci;ate 

cu baze de date externe relevante) ;i pe teren Ăinclusiv prin vizite rapide pentru verificarea anumitor 
cerinざeă.  

✓ Cerinざele de eligibilitate Ăex. categoria de utilizare a terenurilor, dimensiunea fermelor ;i a 
parceleloră, menざinerea suprafeざelor, respectarea perioadei de angajament ;i a celorlalte 
angajamente - verificare administrativE Ăpe baza datelor IACS, pentru fiecare an de angajament ;i 
comparativ între fiecare din anii de angajament ;i angajamentul iniざial, inclusiv verificEri încruci;ate 
cu Registrul fermelor, LPIS, Registrul animalelor, etc.ă げi verificEri pe teren (vizuale ;i documentare).  

✓ Cerinざele specifice ;i cerinざele de bazE – caietul de agriculturE ecologicE. 
✓ Conformitatea suprafeざelor ;i respectarea anumitor standarde de eco-condiざionalitate – control prin 

teledetecbie ;i control pe teren.  
 
DacE în urma controalelor se evidenざiazE neconformitEざi privind respectarea condiざiilor de 
eligibilitate, a cerinざelor specifice, a cerinざelor de bazE, a standardelor de ecocondiざionalitate sau 
declararea greげitE a parcelelor agricole (identificarea greげitE, supradeclararea sau nedeclararea 
unor parcele agricole), se aplicE reduceri ale plEbii, care în unele cazuri pot ajunge pânE la 
excluderea de la platE sau chiar recuperarea sumelor plEtite pânE la acel moment în cadrul 
angajamentelor respective conform Ordinului MADR nr. 194/2019  privind aprobarea  sistemelor 
de sţncțiuni depuse începând cu ţnul 2019 pentru mEsurile 10 „Agro - mediu și climE”, 11 
„Agriculturţ ecologicE” și 13 „PlEți pentru zone cţre se confruntE cu constrângeri nţturţle sţu cu 
ţlte constrângeri specifice” prevEzute în Progrţmul Nţționţl de Dezvoltţre RurţlE 2014-2020, cu 
modificErile și completErile ulterioţre;i Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului 
de sţncțiuni administrative pentru ecocondiționţlitţte începând cu anul 2016, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare, publicate în secざiunea „Materiale informative ” 
(www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare). 
 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
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ȚxistE 6 categorii de sţncとiuni, care se aplicE în ordinea enumerErii la suma de platE rEmasE dupE 
etapa anterioarE de sancざionare. Ordinea aplicErii sancざiunilor este urmEtoarea: 
✓ sancざiuni pentru supradeclararea suprafeざelor 
✓ sancざiuni pentru nerespectarea condiざiilor de eligibilitate generale げi a cerinざelor specifice ;i a 

cerinざelor de bazE relevante, 
✓ sancざiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de platE, 
✓ sancざiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeざelor, 
✓ sancざiuni pentru nerespectarea eco-condiざionalitEざii, 
✓ sancざiuni suplimentare. 
 
Cazurile de forざE majorE げi circumstanざele excepざionale se notificE în scris autoritEざii 
competente, fermierul nu va fi sancざionat în cazurile de forざE majorE げi circumstanざe excepざionale 
dacE a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaざiei în vigoare, în termen de 
15 zile lucrEtoare de la data la care beneficiarul sau succesorul sEu în drepturi este în mEsurE sE 
trimitE respectiva notificare. 
 
Sunt recunoscute, în special, urmEtoarele cazuri de forざE majorE げi circumstanざe excepざionale: 
decesul beneficiarului, incapacitatea profesionalE pe termen lung a beneficiarului, o catastrofE 
naturalE gravE care afecteazE puternic exploataざia agricolE, distrugerea accidentalE a clEdirilor 
destinate cre;terii animalelor aflate pe exploataざia agricolE, o epizootie sau o boalE a plantelor 
care afecteazE parざial sau integral ;eptelul sau culturile beneficiarului, exproprierea întregii 
exploataざii agricole sau a unei mari pErざi a acesteia ĂdacE exproprierea respectivE nu ar fi putut fi 
anticipatE la data depunerii cererii), distrugerea de cEtre exemplarele din speciile de faunE de 
interes cinegetic prevEzute în anexele nr.1 げi 2 la Legea nr. 407/2006 a vânEtorii げi a protecbiei 
fondului cinegetic, a culturilor agricole げi a terenurilor agricole aflate sub angajament de M11, 
situaざia epidemiologicE internaざionalE, declaratE pandemie de cEtre Organizaざia MondialE a 
SEnEtEざii, incidentE ;i pe teritoriul României, reglementatE în condiざiile stabilite prin legislaざia 
naざionalE ;i prin reglementErile procedurale specifice de implementare a Programului Naざional de 
Dezvoltare RuralE ĂPNDRă, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii げi dezvoltErii rurale. 
 
În ceea ce prive;te M.11, dacE un beneficiar nu ;i-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui 
caz de forざE majorE sau a unor circumstanざe excepざionale ;i a prezentat documente justificative în 
acest sens, conform legislaざiei în vigoare, se vor aplica prevederile Ordinului MADR nr. 194/2019  
privind aprobarea  sistemelor de sţncțiuni depuse începând cu ţnul 2019 pentru mEsurile 10 „Agro 
- mediu și climE”, 11 „Agriculturţ ecologicE” și 13 „PlEți pentru zone cţre se confruntE cu 
constrângeri nţturţle sţu cu ţlte constrângeri specifice” prevEzute în Progrţmul Nţționţl de 
Dezvoltţre RurţlE 2014-2020, cu modificErile și completErile ulterioţre.  
 
Angajamentele multianuale rEmân în vigoare în caz de forざE majorE げi se închid în caz de 
circumstanざe excepざionale げi deces. 
 
În cazul apariざiei în campania curentE a unui caz de forざE majorE pentru care fermierul a depus la 
APIA în termen documentele stabilite prin legislaざie, anul respectiv se va lua în considerare în 
calcularea duratei angajamentului aferent  sM.11.1/ sM.11.2, dupE caz. În cazul decertificErii 
suprafebelor, angajamentele se închid fErE recuperarea sumelor primite în campaniile anterioare.  
 
DacE beneficiarul selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de cEtre 
reprezentanざii organismelor abilitate, se considerE cE nu a respectat angajamentul ;i nu i se va 
acorda nicio platE pentru mEsura respectivE pentru anul în curs. În plus, i se vor recupera toate 
sumele acordate pânE la momentul respectiv pentru toate angajamentele în derulare. Recuperarea 
sumelor acordate fermierului pânE la momentul respectiv nu presupune ;i aplicarea sancざiunilor de 
supradeclarare ;i închiderea angajamentului. 
 
Normele de ecocondiざionalitate trebuie respectate de beneficiari la nivelul întregii ferme. 
Nerespectarea obligaざiilor induse de angajamente, în funcざie de evaluarea intenざiei, repetiざia, 
amploarea げi gravitatea sau persistenざa efectelor neconformitEざii respective, conduce la aplicarea 
unei sancざiuni bazate pe principiul proporざionalitEざii, putând sE meargE de la notificarea 
beneficiarului în vederea remedierii problemelor identificate pânE la aplicarea unor sancざiuni care 
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pot ajunge în unele situaざii chiar la excluderea de la platE (Ordinul MADR nr. 999/2016, cu 
modificErile ;i completErile ulterioare).  
 
Cerinbele de bazE trebuie respectate la nivelul parcelelor aflate sub angajament. Nerespectarea 
cerinざelor de bazE conduce la respingerea de la platE a parcelei pe care s-a identificat 
neconformitatea ;i aplicarea sancざiunilor de supradeclarare. Angajamentul rEmâne însE în vigoare, 
iar sumele acordate în anii precedenざi nu se recupereazE.  
 
Lipsa Caietului de agriculturE ecologicE pentru anul în curs げi pentru anii precedenbi, dar げi 
necompletarea sau prezentarea incompletE a acestuia se sancbioneazE. 
 

Modificarea cererii unice de platE 
 
În baza art.3 ;i art. 15 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificErile ;i 
completErile ulterioare, în anul 2021 modificErile la cererile unice de platE se depun pânE la data-
limitE de 31 mai inclusiv, la centrele APIA. 
 
ModificErile acestora pot fi depuse ;i dupE data-limitE de 31 mai,  pânE la 11 iunie 2021 inclusiv, 
cu o reducere de 1% pe zi lucrEtoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacE modificarea 
cererii unice de platE ar fi fost depusE pânE la data de 31 mai. 
 
Modificarea cererii unice de platE se poate realiza prin completarea formularelor, dupE caz: 
 

✓ prin formularul M1 – schimbarea declarației de suprafațE pentru anul 2021 – se poate: 
- schimba cultura unei parcele/sub-parcele declarate;  
- diviza o parcelE în sub-parcele; 
- modifica numErul blocului fizic dacE fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire 
la erori sau nu a fost supus controlului pe teren; 
- modifica pachetele/variantele de pachet/submEsurile ;i bifele de solicitare pentru 
aceste pachete/grupuri de pachete/submEsuri.  

✓ prin formularul M2 – completarea declarației de suprafațE pentru anul 2021 – se pot: 
- adEuga una sau mai multe parcele individuale, declaratEĂeă ulterior depunerii cererii 
iniざiale;  
- înscrie pachetul/varianta în declaraざia de suprafaざE, atât pentru parcele nou 
adEugate, cât ;i pentru parcele existente în declaraざia de suprafaざE, dar pe care anterior 
nu erau solicitate mEsuri de dezvoltare ruralE;  
- se poate solicita sprijin pentru masurE Ăbifa de solicitare sprijină 
 

✓ prin formularul M3 Declarație de retragere parțială a suprafeţei din cererea unică de 
plată 2021 se pot retrage oricând parcele, pErți de pţrcelE Ăsituaざii stipulate de art. 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificErile ;i completErile ulterioare), cu excepbia 
situabiilor în care APIA: 

- a informat deja fermierul de existenba unor nereguli în cererea de platE,  
- a notificat fermierul de intenbia de a realiza control pe teren sau  
- au fost constatate nereguli în urma controlului, 

✓ prin formularul M4, fermierul poate schimba datele privind adresa/coordonatele bancare/ 
numele societEざii, fErE a se modifica CUI-ul. Acesta se depune în orice moment pânE la 
emiterea deciziei de platE sau ca rEspuns la notificarea APIA pentru cont invalid. 

✓ prin formularul - Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unui pachet, a unei/unor 
scheme de platE/mEsuri de sprijin/ajutor din cererea unicE de platE 2021 oricând, mai puざin 
în situaざiile în care APIA: 

▪ a informat deja fermierul de existenざa unor nereguli în cererea de platE,  
▪ a notificat fermierul de intenざia de a realiza control pe teren  sau  
▪ au fost constatate nereguli în urma controlului. 
 

Numai solicitantul însuげi sau persoana împuternicitE de el poate efectua modificEri ale cererii unice 
de platE. Împuternicirea se realizeazE prin procurE notarialE (în cazul persoanelor fizice) sau 
delegaざie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice). Acestea trebuie sE fie însobite げi de 
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copiile CI/BI al titularului cererii unice de platE げi al împuternicitului care trebuie ata;ate la dosarul 
cererii de platE. Împuternicitul înlocuieげte titularul doar în scopul げi pentru perioada pentru care a 
fost emisE împuternicirea. Pentru toate modificErile aduse cererii unice de platE, fermierul trebuie 
sE prezinte documente justificative care susbin aceste modificEri. 
 
 
INFORMAREA PUBLICD ぐI PROMOVAREA MDSURILOR DE MEDIU ぐI CLIMD 
 
Pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, informaざiile relevante 
referitoare la mEsurile de mediu げi climE, sunt furnizate la scarE largE prin intermediul acざiunilor 
de informare げi publicitate derulate la nivelul PNDR 2014-2020. Acざiunile de informare げi promovare 
se desfE;oarE anual, începând cu primul an de implementare a mEsurilor, de cEtre instituざiile 
responsabile (MADR prin AM PNDR, AFIR げi APIA), prin intermediul caravanelor げi campaniilor de 
promovare げi/sau informare, materialelor de informare publicate pe site-ul instituざiilor げi pe 
portalul Reざelei Naざionale de Dezvoltare RuralE (RNDR), informaざiilor furnizate prin formularul 
cererii unice de platE, Ghidului solicitantului げi newsletter-ului transmis prin intermediul RNDR. 
 
Pentru a veni în întâmpinarea a;teptErilor celor interesaざi de mEsurile PNDR 2014-2020, în ton cu 
tendinざele tehnologice actuale, acざiunile de informare げi promovare se desfE;oarE げi prin 
intermediul canalelor social media: 
 

 

✓ MADR www.facebook.com/madr.ro 
✓ AM PNDR www.facebook.com/dgdrampndr 
✓ RNDR www.facebook.com/RNDR.Romania 
✓ AFIR www.facebook.com/afir.info 

 
Alte informaざii relevante privind mEsurile de mediu げi climE ale PNDR 2014-2020 se pot consulta 
atât în format electronic, cât げi pe suport fizic la: 
✓ Ministerul Agriculturii げi DezvoltErii Rurale – Autoritatea de Management pentru PNDR (AM 

PNDR) げi Centrele Judeざene de Dezvoltare RuralE (CDRJ) – www.madr.ro, 
✓ Agenざia pentru ținanざarea Investiざiilor Rurale (AFIR) - Sediul Central, Oficiile Regionale げi 

Oficiile Judeざene – www.afir.info, 
✓ Agenざia de PlEざi げi Intervenざie pentru AgriculturE (APIA) – Sediul Central, Centrele Judeざene げi 

Centrele Locale – www.apia.org.ro, 
✓ Reざeaua NaざionalE de Dezvoltare RuralE (RNDR) - www.rndr.ro, 
✓ Direcざiile Agricole Judeざene (DAJ) - https://madr.ro/organizare/institutii-in-

subordine/directii-agricole-judetene.html ,, 
✓ Camerele Agricole Judeざene - http://www.madr.ro/consultanta-extensie-si-formare-

profesionala/date-de-contact-consultanta-agricola.html. 
 
În permanenbE informabiile de actualitate privind implementarea mEsurilor de mediu げi climE ale 
PNDR 2014-2020 sunt postate pe site-ul MADR (www.madr.roă げi site-ul APIA 
(http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare). Ultima versiune a PNDR 2014-2020, precum 
げi documentele puse în consultare publicE se pot accesa la adresa http://www.madr.ro/pndr-2014-

2020.html. 

În perioada de desfEげurare a Campaniei de depunere a cererii unice de platE 2021 este activE adresa 
de e-mail sesizari.mediu@madr.ro prin intermediul cEreia vE putebi adresa direct Ministerului 
Agriculturii げi DezvoltErii Rurale în cazul în care întâmpinabi dificultEbi legate de: 
✓ obbinerea materialelor informative sau a informabiilor necesare privind mEsurile de sprijin 

disponibile, 
✓ obbinerea informabiilor necesare pentru identificarea corectE a terenurilor agricole, 
✓ obbinerea informabiilor necesare pentru completarea cererii unice de platE, 
✓ obbinerea informabiilor privind angajamentul dumneavoastrE. 
 
În ceea ce priveげte aplicarea Codului de bune prţctici ţgricole pentru protecとiţ ţpelor împotrivţ 
poluErii cu nitrţとi din surse ţgricole, Unitatea de Management a proiectului „Controlul integrat al 

http://www.facebook.com/madr.ro/
http://www.facebook.com/dgdrampndr
http://www.facebook.com/RNDR.Romania
http://www.facebook.com/afir.info/
http://www.madr.ro/
http://www.afir.info/
http://www.apia.org.ro/
http://www.rndr.ro/
http://www.madr.ro/consultanta-extensie-si-formare-profesionala/date-de-contact-consultanta-agricola.html
http://www.madr.ro/consultanta-extensie-si-formare-profesionala/date-de-contact-consultanta-agricola.html
http://www.madr.ro/
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020.html
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020.html
mailto:sesizari.mediu@madr.ro
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poluErii cu nutrienbi” din cadrul Ministerul Mediului, Apelor げi PEdurilor, pune la dispozibia 
fermierilor, a organizabiilor de fermieri, a reprezentanbilor autoritEbilor locale, precum げi a tuturor 
celor interesabi informabii utile prin intermediul urmEtoarelor mijloace de comunicare: 
✓ Call Center – 0371.503.525 Ăapelabil cu tarif normal din orice rebea de telefonie fixE sau mobilE 

din România), 
✓ țorum de discubii online – www.forum.apanoastra.ro, 
✓ PaginE web de informare – www.infonitrati.apanoastra.ro, 
✓ Centru de informare online – helpdesk@apanoastra.ro, 
✓ PaginE țacebook - www.facebook.com/ApaCurataCumEraOdata/. 
 
Date de contact APIA: 
 

Centrul judebean/ 
local 

Adresa Telefon E-mail 

Sediul Central 
Bucureげti 

Bulevardul Carol I nr. 17, sector 
2, Bucure;ti 

021 305 48 00 
021 305 48 02 
021 305 48 23 

relatii.cu.publicul@apia.org.ro 

Centrul Municipiului 
Bucureげti 

Bucureげti, Piaざa Rosetti nr. 4, 
etaj 1, cam 103-112 sector 2 

021 310 02 52 apia.bucuresti@apia.org.ro 

Centrul Judebean Alba 
Str. Moざilor nr. 112, jud. Alba, 
cod 510065 

0258 830 650 
0258 830 651 

apia.alba@apia.org.ro 

Centrul Judebean Arad 
Str. țraざii Neumann, nr. 10, jud. 
Arad, cod: 31039 

0257 250 540 
0257 240 112 

apia.arad@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Argeげ 

Str. Armand CElinescu nr. 44, 
jud. Argeげ, cod 110017 

0248 210 536 
0248 210 539 

apia.arges@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
BacEu 

Str. George Bacovia nr. 20, jud. 
BacEu cod 600237 

0234 512 971 apia.bacau@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Bihor 

Str. Matei Corvin nr.1, jud. 
Bihor, cod 410140 

0259 477 037 
0259 415 451 

apia.bihor@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Bistriba NEsEud 

Str. Drumul Tarpiului, nr. 21 A, 
jud. Bistriba NEsEud cod 420062 

0263 218 033 
0263 341 603 

apia.bistrita@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Botoげani 

Str. Calea NaざionalE, nr. 81, jud. 
Botoげani cod 710038 

0231 511 040 
0231 511 039 

apia.botosani@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
BrEila 

Calea CElEraげi, nr. 58, jud. 
BrEila cod 810212 

0239 625 125 
0371 313 606 

apia.braila@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Braげov 

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 38, 
jud. Braげov cod 500450 

0268 474 600 
0372 796 842 

apia.brasov@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
BuzEu 

:os. SpEtarului, nr. 7, jud. BuzEu 
cod 120226 

0238 716 153 
0238 716 150 

apia.buzau@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
CElEraげi 

Prelungirea Bucureげti nr. 26, bl. 
D3, et. 3, jud. CElEraげi cod 
910125 

0242 334 070 
0242 334 072 

apia.calarasi@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Caraげ Severin 

Piata Republicii nr. 28, Reげiba 
cod 320026 

0255 219 002 
0255 219 003 

apia.caras@apia.org.ro 

Centrul Judebean Cluj 
B-dul Muncii, nr. 18, Pavilion 
Administrativ, etaj 1, Cluj - 
Napoca cod 400641 

0264 456 454 
0264 456 455 

apia.cluj@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Constanba 

B-dul Tomis, nr. 51, jud. 
Constanba cod 900725 

0241 488 900 
0241 488 911 

apia.constanta@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Covasna 

Str. Lt. PEi; David, nr. 7, Sfântu 
Gheorghe cod 520077 

0267 311 075 
0267 311 148 

apia.covasna@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Dâmboviba 

Str. B-dul I.C. BrEtianu nr. 36, 
Târgoviげte cod 130153 

0245 216 482 
0371 305 601 

apia.dambovita@apia.org.ro 

Centrul Judebean Dolj 
str. Ion Maiorescu nr.4 et 5, 
Craiova, cod 200760   
 

0251 595 395 
0251 595 655 

apia.dolj@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Galabi 

Str. Dragoげ-VodE, nr. 13, jud. 
Galabi cod 800187 

0236 462 026 
0236 462 025 

apia.galati@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Giurgiu 

B-dul Independenbei, bl. 107, 
mezanin, Sc. A, Giurgiu cod 
080115 

0246/216.055 apia.giurgiu@apia.org.ro 

http://www.forum.apanoastra.ro/
http://www.infonitrati.apanoastra.ro/
mailto:helpdesk@apanoastra.ro
http://www.facebook.com/ApaCurataCumEraOdata/
mailto:relatii.cu.publicul@apia.org.ro
mailto:apia.bucuresti@apia.org.ro
mailto:apia.alba@apia.org.ro
mailto:apia.arad@apia.org.ro
mailto:apia.arges@apia.org.ro
mailto:apia.bacau@apia.org.ro
mailto:apia.bihor@apia.org.ro
mailto:apia.bistrita@apia.org.ro
mailto:apia.botosani@apia.org.ro
mailto:apia.braila@apia.org.ro
mailto:apia.brasov@apia.org.ro
mailto:apia.buzau@apia.org.ro
mailto:apia.calarasi@apia.org.ro
mailto:apia.caras@apia.org.ro
mailto:apia.cluj@apia.org.ro
mailto:apia.constanta@apia.org.ro
mailto:apia.covasna@apia.org.ro
mailto:apia.dambovita@apia.org.ro
mailto:apia.dolj@apia.org.ro
mailto:apia.galati@apia.org.ro
mailto:apia.giurgiu@apia.org.ro
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Centrul Judebean Gorj 
Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 
Târgu Jiu cod 210113 

0253 213 035 
0253 213 080 

apia.gorj@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Harghita 

Str. Progresului, nr. 16, et. 1, 
Miercurea Ciuc cod 530240 

0266 310 148 
0266 310 158 

apia.harghita@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Hunedoara 

Str. 22 Decembrie, nr. 222, Deva 
cod 330162 

0254 221 000 
0254 221 050 

apia.hunedoara@apia.org.ro 

Centru judeざean 
Ialomiba 

Slobozia, Str. Chimiei nr. 19, 
Jud. Ialomiba 

0243 230.891 apia.ialomita@apia.org.ro 

Centru judeざean Iaげi Iaげi, Str. Dumbrava Roげie, nr. 3, 
Jud. Iaげi 0232 214.210 apia.iasi@apia.org.ro 

Centru judeざean Ilfov 
Bucureげti, Str. Cerni;oara, nr. 
92A, sect. 6, 

021 434 01 29 
021 434 01 31 

apia.ilfov@apia.org.ro 

Centru judeざean 
Maramureげ 

Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 
149, Jud. Maramureげ 0262 349 286 apia.maramures@apia.org.ro 

Centru judeざean 
Mehedinbi 

Drobeta Turnu Severin, Str. 
Criげan, nr. 87, Jud. Mehedinbi 

0252 330 056 
0252 330 237 apia.mehedinti@apia.org.ro  

Centrul Judebean 
Mureげ 

Târgu Mureげ, Str. Insulei, nr. 2, 
Jud. Mureげ 

0265 264 195 
0265 262 232 

apia.mures@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Neamb 

Piatra Neamb, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 26B, et. II, Jud. 
Neamb 

0233 233 123; 
0233 233 126 

apia.neamt@apia.org.ro 

Centrul Judebean Olt 
Slatina, Str. Arcului, nr. 20, Jud. 
Olt 

0249 411 244 
0249 412 242 

apia.olt@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Prahova 

Ploieげti, Str. Anton Pann, nr. 7, 
Jud. Prahova 

0244 514 518 
0244 514 760 

apia.prahova@apia.org.ro 

Centrul Judebean Satu 
Mare 

Satu Mare, Str. Botizului, nr. 49, 
Jud. Satu Mare 

0261 768 340 
0261 768 968 

apia.sm@apia.org.ro 

Centrul Judebean SElaj ZalEu, Str. Corneliu Coposu, nr. 
79 A, Jud. SElaj 

0260 661 722 
0260 661 723 

apia.salaj@apia.org.ro 

Centrul Judebean Sibiu 
Sibiu, Str. Someげului nr. 49, Jud. 
Sibiu 

0269 212 951 apia.sibiu@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Suceava 

Suceava, B-dul 1 Decembrie 
1918, nr. 3, Jud. Suceava 

0230 511 047 
0230 511 048 

apia.suceava@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Teleorman 

Alexandria, Str. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 73, Jud. 
Teleorman 

0247 310 281 
0247 310 015 

apia.teleorman@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Timiげ 

Timiげoara, Str. Grigore 
Alexandrescu, nr. 28, jud. Timiげ 0256 494 955 apia.timis@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Tulcea 

Tulcea, str. Zimbrului, nr. 24, 
Jud. Tulcea 

0240 513 430 
0240 517 037 

apia.tulcea@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Vâlcea 

Râmnicu Vâlcea, Str. Oituz, nr. 
7, Jud. Vâlcea 

0250 744 489 
0250 744 498 

apia.valcea@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Vaslui 

Vaslui, Str. Cuza VodE, nr. 41, 
Jud. Vaslui 

0235 318 502 
0235 318 503 

apia.vaslui@apia.org.ro 

Centrul Judebean 
Vrancea 

Focげani, B-dul BrEilei, nr. 121, 
Jud. Vrancea 

0237 212 402 apia.vrancea@apia.org.ro 
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ANEXE 
Anexa nr. 1 

 
INSTRUCaIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRICULTURD ȚCOLOGICD 

 
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii MEsurii 11 (M.11) - 
AgriculturE ecologicE trebuie sE respecte cerinざa specificE privind ざinerea evidenざei activitEざilor 
agricole corelate cu cerinざele specifice de agriculturE ecologicE ;i cu cerinざele de bazE. 
 
În acest sens, beneficiarii trebuie sE completeze anual (pentru fiecare an de angajament) Caietul(ele) 
de agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la dispoziざie de APIA la depunerea 
cererii unice de platE. TotodatE, acestea sunt disponibile げi în format electronic pe site-ul APIA: 
www.apia.org.ro. 
Pe perioada angajamentului asumat, ori de câte ori se realizeazE lucrEri agricole specifice sub-
mEsurii/pachetului/ pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se completeazE rubricile din caiet cu 
informabiile corespunzEtoare ;i se înscrie data efectuErii lucrErilor.  
 
Caietul(ele) de ţgriculturE ecologicE, cu înregistrErile efectuate, se pEstreazE pe toatE perioada 
angajamentului, începând cu anul semnErii angajamentului ;i 3 ani dupE încheierea acestuia conform 
art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificErile ;i completErile ulterioare.  
 
Atenざie! DacE s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceea;i campanie 
;i/sau campanii diferite, caietele se pEstreazE pe perioadele angajamentelor ;i 3 ani dupE încheierea 
acestora. 
 
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA ;i de cEtre alte organisme 
de control abilitate.  
 
Lipsa Caietului pe anul în curs ;i/sau pe anii precedenざi din angajament, dar ;i necompletarea sau 
prezentarea incompletE a acestuia, atrage sancざiuni financiare. Sancbiunile pentru nerespectarea 
acestor condibii se aplicE la nivel de pachet în cazul mEsurii 11. 
 
- Submăsura 11.1 - sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: P1-culturi 
agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreとă aflate în conversia la agricultura ecologicE, 
P2-legume aflate în conversia la agricultura ecologicE, P3-livezi aflate în conversia la agricultura 
ecologicE, P4-vii aflate în conversia la agricultura ecologicE, P5-plante medicinale ;i aromatice 
aflate în conversia la agricultura ecologicE, 
- Submăsura 11.2 - sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: P1-culturi 
agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreとă certificate în agricultura ecologicE, P2-
legume certificate în agricultura ecologicE, P3-livezi certificate în agricultura ecologicE, P4-vii 
certificate în agricultura ecologicE, P5-plante medicinale ;i aromatice certificate în agricultura 
ecologicE. 
 
În coloanele 2-6 se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv: pachetul ;i 
sub-mEsura (2), numErul parcelei (3), numErul blocului fizic din care face parte parcela (4), denumire 
localitate (5) げi suprafaba parcelei (6). 
În coloanele 7, 8 se înscriu date referitoare la utilizarea fertilizanざilor naturali (gunoi de grajd). În cazul 
în care în coloana 7 s-a completat „DA”, în coloana 8 se înscrie cantitatea de gunoi de grajd aplicatE 
pe parcela respectivE. Calculul se face astfel: dacE la 1 ha se poate aplica anual o cantitate maximE de 
170 kg azot substanbE activE (N s.a.), atunci la suprafaざa parcelei respective se poate aplica anual o 
cantitate maximE de N s.a. egalE cu produsul dintre suprafaba parcelei げi 170.  
 
Modul de calcul al cantitEbii maxime de gunoi de grajd care poate fi aplicatE pe teren, în funcbie de 
tipul de gunoi, este prezentat în „Ghidul informativ pentru beneficiarii MEsurii 11 – ţgriculturE 
ecologicE din Progrţmul Nţționţl de Dezvoltţre RurţlE (PNDR 2014-2020)”.În cazul în care se utilizeazE 
gunoi fermentat de 3-4 luni sau gunoi fermentat complet ĂmranibEă, se va înscrie tipul de gunoi în 
coloana 10 „Observabii”. 

http://www.apia.org.ro/
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Ex. considerEm o pţrcelE cu suprţfţとţ de 0,3 ha. Cantitatea maxima de N s.a. care poate fi ţplicţtE 
anual pe ţceţstE pţrcelE este 0,3 ha x 170 kg N s.a. / ha = 51 kg N s.a. 
În coloanele 9 ;i 10 se înscriu data la care s-a efectuat inspecざia de cEtre Organismul de Control ;i 
numErul Raportului de control emis de acesta. 
În coloana 11 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrErilor sau 
oricare alte observaざii pe care fermierul le considerE utile ;i relevante. 
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INSTRUCaIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRICULTURD ȚCOLOGICD 
 

Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii MEsurii 11 (M.11)-
AgriculturE ecologicE trebuie sE respecte cerinざa specificE privind ざinerea evidenざei activitEざilor 
agricole corelate cu cerinざele specifice de agriculturE ecologicE ;i cu cerinざele de bazE. 
 
În acest sens, beneficiarii trebuie sE completeze anual (pentru fiecare an de angajament) Caietul(ele) 
de agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la dispoziざie de APIA la depunerea 
cererii unice de platE. TotodatE, acestea sunt disponibile げi în format electronic pe site-ul APIA: 
www.apia.org.ro. 
Pe perioada angajamentului asumat, , ori de câte ori se realizeazE lucrEri agricole specifice sub-
mEsurii/pachetului/ variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se completeazE 
rubricile din caiet cu informabiile corespunzEtoare ;i se înscrie data efectuErii lucrErilor.  
 
Caietul(ele) de ţgriculturE ecologicE, cu înregistrErile efectuate, se pEstreazE pe toatE perioada 
angajamentului, începând cu anul semnErii angajamentului ;i 3 ani dupE încheierea acestuia conform 
art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificErile ;i completErile ulterioare.  
 
Atenざie! DacE s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceea;i campanie 
;i/sau campanii diferite, caietele se pEstreazE pe perioadele angajamentelor ;i 3 ani dupE încheierea 
acestora. 
 
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA ;i de cEtre alte organisme 
de control abilitate. Lipsa Caietului pe anul în curs ;i/sau pe anii precedenざi din angajament, dar ;i 
necompletarea sau prezentarea incompletE a acestuia, atrage sancざiuni financiare. Sancbiunile 
pentru nerespectarea acestor condibii se aplicE la nivel de pachet în cazul mEsurii 11. 
 - Submăsura 11.1- sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: P6-pţji;ti 
permanente aflate în conversia la agricultura ecologicE, 
- Submăsura 11.2 - sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: P6-pţji;ti 
permanente certificate în agricultura ecologicE. 
 
În coloanele 2-6  se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv: variantE de 
pachet ;i sub-mEsura (2), numErul parcelei (3), numErul blocului fizic din care face parte parcela (4), 
denumire localitate (5) げi suprafaba parcelei (6). 
În coloanele 7-8  se înscriu date referitoare la utilizarea fertilizanざilor naturali (gunoi de grajd). În cazul 
înscrierii ,,DA” în coloana 7, în coloana 8 se înscrie cantitatea de gunoi de grajd aplicatE pe parcela 
respectivE. Calculul se face astfel: dacE la 1 ha se poate aplica anual o cantitate maximE de 170 kg azot 
substanbE activE (N s.a.), atunci la suprafaざa parcelei respective se poate aplica anual o cantitate 
maximE de N s.a. egalE cu produsul dintre suprafaba parcelei げi 170. Modul de calcul al cantitEbii maxime 
de gunoi de grajd care poate fi aplicatE pe teren, în funcbie de tipul de gunoi, este prezentat în „Ghidul 
informativ pentru beneficiarii mEsurilor de mediu și climE ale PNDR 2014-2020”. 
În cazul în care se utilizeazE gunoi fermentat de 3-4 luni sau gunoi fermentat complet ĂmranibEă, se 
va înscrie tipul de gunoi în coloana 12 ,,Observabii”. 
Ex. considerEm o pţrcelE cu suprţfţとţ de 0,3 ha. Cantitatea mţximE de N s.a care poate fi ţplicţtE 
anual pe ţceţstE pţrcelE este 0,3 ha x 170 kg N s.a. / ha = 51 kg N s.a. 
În coloana 9-10 se înscriu datele referitoare la animalele cu care se asigurE respectarea cerinざei 
specifice referitoare la asigurarea unei încErcEturi minime de 0,3 UVM/ha pe fiecare parcelE angajatE 
cu acest pachet (tipul de animale ;i numErulă 
 
Transformarea numErului de animale în UVM se realizeazE conform tabelului:  
Categoria de animale Coeficient de conversie (UVM/cap) 
Tauri, vaci げi alte bovine de mai mult de doi ani げi ecvidee de mai mult de げase 
luni 

1,00 

Bovine între げase luni げi doi ani 0,60 
Bovine de mai pubin de げase luni 0,40 
Ovine 0,15 
Caprine 0,15 

http://www.apia.org.ro/
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Ex: considerEm o pţrcelE cu suprţfţとţ de 0,3 ha. Pentru respectarea cerinței specifice referitoare la 
minim 0,3 UVM/ha și având în vedere faptul cE 1 ha - 1 UVM, pe suprţfţとţ parcelei de 0,3 ha se 
poate pEșunţ cu minimum 0,09 UVM, ceea ce însemnE minim o cţprinE/ovinE.  
Atenție! În cazul variantei de pachet 6.2 din M.11 este necesar sE se respecte și nivelul maxim de 
UVM/ha stabilit de fișţ mEsurii pentru tipul de pachet din M.10 aflat în combinţție (pentru P1, P3.2, 
P11.2 – maxim 1 UVM/ha ;i P3.1, P6.1, P6.2, P9.2 – maxim 0,7 UVM/ha). 
 
În coloanele 11 ;i 12 se completeazE data la care s-a efectuat inspecざia de cEtre Organismul de Control 
;i numErul Raportului de control emis de acesta. 
 
În coloana 13 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrErilor sau 
oricare alte observaざii pe care fermierul le considerE utile ;i relevante. 
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Anexa nr. 2 
 
Nr…………../ ……… 

DȚCLARAごIȚ PE PROPRIA RDSPUNDȚRȚ 
 

Subsemnatul .............................................................., în calitate de solicitant al plEざilor 
compensatorii pentru agro-mediu げi climE げi agriculturE ecologicE ( M.10/M.11), ca urmare a 
solicitErii de clarificare a APIA, declar urmEtoarele: 
 
a) efectivul de .......... animale care depE;e;te încErcEtura maximE admisE de UVM/ha pentru 
plata de agro-mediu (M.10) se justificE astfel: 
 

- cu numErul de ............... animale (specia) ......................... sunt înscris în asociaざia 
....................... cu ID ................... . 
- un numEr de ............... animale (specia) ......................... pEげuneazE pe terenul altui 
fermier (nume げi prenume) .................................................................. CNP 
.............................., care nu a solicitat sprijin la APIA. 
- un numEr de ............... animale (specia) ................................ sunt binute în 
stabulaざie げi furajate din alte surse. 
- un numEr de .............. animale (specia) ............................ au fost abatorizate. 
- un numEr de ........... animale (specia) ........................... au fost vândute/sacrificate. 

 
b) gunoiul de grajd care rezultE de la animalele care depE;esc încErcEtura maximE admisE UVM/ha 
pentru plata de agro-mediu (M.10) sau gunoiul de grajd care depEげeげte cantitatea de 170 kg N 
s.a./ha/an pentru plata de agriculturE ecologicE ĂM.11) 
 
nu este utilizat pe suprafeざele de teren pentru care am solicitat plata pentru agro-
mediu/agriculturE ecologicE.  
Menざionez cE acesta este întrebuinざat dupE cum urmeazE: 
.........................................................................................................................
...............................................................  
.........................................................................................................................
................................................................ 
.........................................................................................................................
.................................................................. 
 
Menざionez cE datele furnizate sunt reale げi am luat la cuno;tinざE cE prezenta declaraざie intrE sub 
incidenざa prevederilor Codului Penal, republicat, privind falsul în declaraざii. 
         
               
Nume げi prenume 
SemnEtura 
Data 
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Anexa nr. 3 
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Anexa nr. 4  
Lista culturilor ;i a perioadelor de conversie - sM 11.1 

 
DȚNUMIRȚ CULTURD Culturi anuale/ perene Perioada de conversie 2/3 ani 

I. TEREN ARABIL – TA 
CEREALE PENTRU BOABE 

GRÂU COMUN de toamnE Anuale 2 
GRÂU COMUN de primEvarE Anuale 2 
GRÂU DUR de toamnE Anuale 2 
GRÂU DUR de primEvarE Anuale 2 
GRÂU SPELTA (alac) Anuale 2 
TRITICALȚ de toamnE Anuale 2 
TRITICALE de primEvarE Anuale 2 
SȚCARD de toamnE Anuale 2 
SȚCARD de primEvarE Anuale 2 
ORZ de toamnE Anuale 2 
ORZ de primEvarE Anuale 2 
ORZOAICD de toamnE Anuale 2 
ORZOAICD de primEvarE Anuale 2 
OVDZ de toamnE Anuale 2 
OVDZ de primEvarE Anuale 2 
PORUMB Anuale 2 
PORUMB ZAHARAT Anuale 2 
SORG Anuale 2 
PORUMB SILOZ Anuale 2 
OREZ Anuale 2 
MEI Anuale 2 
HRI:CA Anuale 2 
ALTE CEREALE PENTRU BOABE Anuale 2 

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) 
MAZDRȚ  BOABȚ Anuale 2 
MAZDRȚ BOABȚ INDUSTRIALIZARE Anuale 2 
FASOLE BOABE Anuale 2 
FASOLE BOABE INDUSTRIALIZARE Anuale 2 
LINTE Anuale 2 
BOB Anuale 2 
LUPIN Anuale 2 
țASOLIごD Anuale 2 
NAUT Anuale 2 
MDZDRICHȚ DȚ TOAMND Anuale 2 
MAZDRȚ țURAJȚRD DȚ TOAMND Anuale 2 
ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE Anuale 2 

PLANTE INDUSTRIALE ;i MEDICINALE 
FLOAREA SOARELUI Anuale 2 
RAPIごD de toamnE Anuale 2 
RAPIごD de primEvarE Anuale 2 
SOIA  Anuale 2 
IN PENTRU ULEI Anuale 2 
ALTE OLEAGINOASE Anuale 2 
IN PȚNTRU țIBRD Anuale 2 
CÂNȚPD PȚNTRU țIBRD Anuale 2 
TUTUN Anuale 2 

FENICUL  
Bienale/ perene in functie 

de soi/hibrid 
2 sau 3 ani 

LȚVDNごICA  Perene 3 

MENTA 
Anuale/Perene in functie de 

soi/hibrid 
2 sau 3 ani 

ANASON Anuale 2 
ALTȚ PLANTȚ MȚDICINALȚ :I AROMATICȚ 
(anuale) in camp sau in spatii protejate, ex: 
musetel, busuioc, schinduf, galbenele, 
coriandru, armurariu, cimbru, salvie sclareea, 
etc. 

Anuale/ 
Bienale 

2 
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ALTȚ PLANTȚ MȚDICINALȚ :I AROMATICȚ 
(perene) in camp sau in spatii protejate, ex: 
sunatoare, salvie officinalis, pelin, patlagina 
ingusta, nalba de gradina, lemn dulce, coada 
soricelului, coada calului, leustean, roinita, 
sofran, tarhon, etc. 

Perene 3 

ALTE PLANTE INDUSTRIALE Anuale 2 
ARAHIDE Anuale 2 
MAC Anuale 2 
RICIN Anuale 2 
SUSAN Anuale 2 
:OțRDNȚLUL Anuale 2 
CÂNȚPD PȚNTRU ULȚI Anuale 2 

PLANTE TUBERCULIFERE 
CARTOFI TIMPURII(include cartoful  
semitimpuriu ) 

Anuale 2 

CARTOFI TIMPURII PENTRU 
INDUSTRIALIZARE(include cartoful , 
semitimpuriu ;i de varE) 

Anuale 2 

CARTOFI TÂRZII Anuale 2 
ALTE CULTURI DE CARTOFI Anuale 2 
CARTOțI PȚNTRU SDMÂNごD Anuale 2 

PLANTE RADDCINOASE 
SțȚCLD DȚ ZAHDR Anuale 2 
SțȚCLD țURAJȚRD Anuale 2 

LEGUME PROASPETE, PEPENI 
LEGUME PROASPETE anuale Anuale 2 
LEGUME PROASPETE perene (ex. sparanghel, 
etc.) 

Perene 3 

PȚPȚNI VȚRZI :I GALBȚNI Anuale 2 
TOMATE  Anuale 2 
TOMATE CÂMP INDUSTRIALIZARE  Anuale 2 
CASTRAVȚごI  Anuale 2 
CASTRAVȚごI CÂMP INDUSTRIALIZARȚ  Anuale 2 

LEGUME DIN SOLARII 
TOMATE SOLARII Anuale 2 
CASTRAVETI SOLARII Anuale 2 
ARDEI SOLARII Anuale 2 
VARZA SOLARII Anuale 2 
VINETE SOLARII Anuale 2 

LEGUME DIN SERE 
TOMATE SERE Anuale 2 
CASTRAVȚごI SȚRȚ Anuale 2 
ARDEI SERE Anuale 2 
VARZD SȚRȚ Anuale 2 
PLANTȚ DȚ NUTRȚご Ăanualeă  Anuale 2 
MIXTURI DE LEGUMINOASE FURAJERE PERENE 
CU GRAMINEE PERENE 

Anuale/Perene in functie de 
soi/hibrid 

2 sau 3 ani 

LOT SEMINCER pentru culturi anuale Anuale 2 

LOT SEMINCER pentru culturi perene Perene 3 

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL (anuale) Anuale 2 

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL (perene) ex. 
Traﾐdafiri peﾐtru dulIeață 

Perene 3 

TȚRȚN SUB SȚRȚ :I SOLARII - CULTIVAT Anuale 2 
TRIFOI Perene 2 
LUCȚRND Perene 2 
LUCERNĂ PENTRU SĂMÂNȚĂ Perene 2 
SPARCȚTD Perene 2 
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PHACELIA Anuale 2 
MU:TAR  Anuale 2 
GHIZDEI  Perene  2 

CDP:UNI  Anuale/ perene in functie 
de soi/hibrid 

2 sau 3 

CICOARE  Perene 3 
II. PAJISTE PERMANENTA - PP 

PAJI:TI PȚRMANȚNTȚ aparbinând UAT sau ADS  
UTILIZATE INDIVIDUAL, exploatate prin 
pEげunat 

Perene 2 

  

 

PAJI:TI PȚRMANȚNTȚ UTILIZATȚ INDIVIDUAL 
exploatate mixt Perene 

2 

țÂNȚごȚ UTILIZATȚ INDIVIDUAL exploatate prin 
cosit 

Perene 
2 

țÂNȚごȚ aparbinând UAT sau ADS  UTILIZATȚ 
INDIVIDUAL,  exploatate prin cosit   

Perene 2 

PDぐUNI UTILIZATȚ INDIVIDUAL, exploatate prin 
pEげunat 
 

Perene 2 

PAJI:TI PȚRMANȚNTȚ aparbinând UAT sau ADS 
UTILIZATE INDIVIDUAL, exploatate mixt 
 

Perene 2 

LIVADA TRADITIONALA UTILIZATA EXTENSIV  
MIXT 
 

Perene 2 

LIVADA TRADITIONALA UTILIZATD ȚXTȚNSIV CA 
țÂNȚAaD 
 

Perene 2 

 
  

FANETE NATURALE ENERGETICE 
 

Perene 2 

LIVADA TRADITIONALA UTILIZATA EXTENSIV 
PRIN PASUNAT 
 

Perene 2 

III  PAJI:TI TȚMPORARȚ 
 
PAJI:TI TȚMPORARȚ  
Ăartificiale, însEmânざate pe TA <de 5 aniă Perene                       2 

 
  

IV. CULTURD PȚRMANȚNTD - CP 
POMI FRUCTIFERI 

MERI  Perene 3 
MERI INDUSTRIALIZARE Perene 3 
PERI  Perene 3 
PRUNI       Perene 3 
PRUNI INDUSTRIALIZARE Perene 3 
CAI:I :I ZARZDRI    Perene 3 
CAISI :I ZARZDRI INDUSTRIALIZARȚ Perene 3 
PIERSICI Perene 3 
CIRȚ:I :I VI:INI Perene 3 
CIRȚ:I :I VI:INI INDUSTRIALIZARE Perene 3 
GUTUI Perene 3 
DUZI Perene 3 
ALごI POMI țRUCTIțȚRI Perene 3 

CASTANI, NUCI, ALUNI :I ALTE SPECII ÎNRUDITE 
CASTANI  Perene 3 
NUCI :I ALUNI Perene 3 
ALTE SPECII          Perene 3 
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LIVEZI TINERE NEINTRATE PE ROD Perene 3 
HAMEI Perene 3 

ARBU:TI FRUCTIFERI 
ZMEUR Perene 3 
COACDZ Perene 3 
ALごI ARBU:TI țRUCTIțȚRI Ăex: cEtinE, afin 
etc.) 

Perene 3 

PEPINIERE 
PȚPINIȚRȚ VITICOLȚ :I PLANTAごII PORTALTOI Perene 3 
PEPINIERE POMICOLE Perene 3  

VII 
VII CU STRUGURI PENTRU VIN                              Perene 3 
VII CU STRUGURI DȚ MASD Perene 3 
   
   
VII ÎNțIINごATȚ PRIN PROGRAMUL 
RESTRUCTURARE/RECONVERSIE 

Perene 3 
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Anexa nr. 5 
 (Anexa nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificErile ;i completarile ulterioare) 

 
 
MINISTERUL AGRICULTURII ぐI DȚZVOLTDRII RURALE 
Direcざia pentru AgriculturE a Judeざului ............./Entitatea mandatatE de Ministerul 
Agriculturii げi DezvoltErii Rurale ..................... 
 
 

țI:D DE ÎNREGISTRARE a producEtorilor în agricultura ecologicE 
 

Anul ................... 
Aprobat 
EM/DAJ*) 
Director executiv, 
....................................................
. 
Nr. ........... din ............. 

Avizat 
Responsabil agricultura ecologicE, 
......................................................
. 

 
1. ProducEtor 
Persoana juridicE/ Persoana fizicE autorizatE/ Întreprinderea individualE/ Întreprinderea 
familialE ................................................................................ 
....................................................................................., cu sediul social în 
localitatea ....................................., judeざul ......................, înscrisE la oficiul 
registrului comerざului cu numErul ..........................., CUI ............................, 
reprezentatE de ........................., CNP ................................................ ........... 
Act de identificare ........................................................ 
Persoana fizicE ..................................................., domiciliatE în localitatea 
..............................., judeざul ............................., str. ....................,  
nr. .........., BI/CI seria ....... nr. ...................., eliberat/eliberatE la data de 
............................................ de cEtre .................................................,  
CNP ............................................. 
Locaざia fermei/unitEざii administrate/Puncte de lucru**) ............................ 
  2. Angajament 
  Solicit înregistrarea în sistemul de agriculturE ecologicE げi mE angajez sE respect ansamblul 
dispoziざiilor naざionale げi ale Uniunii Europene privind metoda de producざie ecologicE, 
procesarea, comercializarea, depozitarea げi etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice. Aceste dispoziざii sunt: 
  - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producざia 
ecologicE げi etichetarea produselor ecologice, precum げi de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2.092/91; 
  - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producざia 
ecologicE げi etichetarea produselor ecologice; 
  - Ordonanざa de urgenざE a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, aprobatE prin Legea nr. 38/2001, cu modificErile げi completErile ulterioare; 
  - Ordinul ministrului agriculturii げi dezvoltErii rurale nr. 895/ 2016, pentru aprobarea 
regulilor privind organizarea sistemului de inspecざie げi certificare, de aprobare a 
organismelor de inspecざie ;i certificare/organismelor de control ;i de supraveghere a 
activitEざii organismelor de control, în agricultura ecologicE; 
  - HotErârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea mEsurilor げi sancざiunilor necesare în 
vederea respectErii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 
2007 privind producざia ecologicE げi etichetarea produselor ecologice, precum げi de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91. 
  3. Alegerea organismului de control aprobat 
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  Numele organismului de control: ................... 
  Codul organismului: ........................................................... 
  4. Producざia vegetalE (se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar”ă 
  Suprafaざa totalE agricolE exploatatE (ha), din care: 
  a) Suprafaざa totalE în agricultura convenざionalE (ha) .......................................... 
  b) Suprafaざa totalE în agricultura ecologicE (ha)  
  - suprafaざa în conversie (ha): - anul 1 .......................... 
              - anul 2 .......................... 
              - anul 3 .......................... 
  - suprafaざa certificatE (ha): .......................................... 
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziざiile 
legale în vigoare. 
Data 
................ 

SemnEtura 
....................... 

 
  5. Producざia animalierE 
  Nume producEtor ......................................................................................... 
 
Judeざul Localitatea/ 

Comuna/ 
Ora;ul 

Specia/ 
Categoria 

Rasa Efective 
(capete) 

Modul de producざie 
Ecologic În  

conversie 
Convenざional 

        
        
        
 
  Speciile げi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile げi la sediile 
EM/DAJ*) 
_____________ 
  *) Direcざiile pentru agriculturE judeざene げi a municipiului Bucure;ti sau entitEざile mandatate 
de Ministerul Agriculturii げi DezvoltErii Rurale. 
  **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeざ. 

 
Data 
................ 

SemnEtura 
..................... 
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Anexa nr. 6 

 pagina 1 

DȚCLARAごIȚ 
privind transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu げi climE ;i/sau agriculturE 
ecologicE 

Judeざul Înregistrare  
:tampila – Centru Judeざean/local APIA Centrul Judeざean/local APIA 

Numele げi Prenumele funcざionarului APIA care 
prime;te declaraざia: 

SemnEtura funcざionarului APIA care prime;te 
declaraざia: 

 
Date de identificare ale fermierului/societEとii care transmite pţrcele/suprţfţとE aflate sub 
angajament de agro-mediuși climE ;i/sţu ţgriculturE ecologicE: 
 
01. Nume げi prenume solicitant PF, 
administrator/reprezentant PJ, ÎF:  

02. Nr.unic de identificare: 
RO 
 
 
 

03. Denumire exploataざie PFA/II/ÎF/PJ:  

 
Date de identificare ale fermierului/societEとii care preia pţrcele/suprţfţとE aflate sub 
angajament de agro-mediu și climE ;i/sţu ţgriculturE ecologicE: 

 

 

Anexa nr. 6 
 

 

01. Nume げi prenume solicitant PF)/ 
administrator/ reprezentant PJ, /ÎF):  

02. Nr.unic de identificare:  
RO 
 

03. Denumire exploataざie PFA/ ÎI/ ÎF/PJ: 
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Anexa nr. 7  
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Anexa nr. 8 

 
Centrul judeざean/local APIA……………………….. 
Nr. de înregistrare......................./................................ 
 
 

In;tiinざare privind situaざia angajamentelor care fac obiectul transferului 
 
 

 VE facem cunoscut cE în campania 2021, suprafaざa care face obiectul preluErii prin transfer 
de explotaざie / transfer de angajament de agro-mediu げi climE ;i/sau agriculturE ecologicE de la 
cedentul RO..............................., se aflE sub angajament, astfel: 
 
1. Angajamente care se urmEresc la nivel de parcelE (M.11 げi pachetele P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, 
P11.2 ale M.10): 

Parcela  
nr. 

Pachetul MEsura Suprafaざa aflatE 
sub angajament 
din campania 
anterioarE 
ĂdeterminatE 
în urma tuturor 
controalelor  
în campania  
anterioarE *) 

An începere 
angajament 

Pentru P7 – M.10,  
cultura de porumb a  
fost înfiinざatE în anul/anii 
(pentru verificarea cerinざei 
specifice) 
 

      
      
      

 
     
  2. Angajamente urmErite la nivel de suprafaざE angajatE (P4, P5 ;i P11.1 – M.10): 

SuprafaざE total angajatE **) Pachetul/ sub-
pachet/ variantE 

MEsura An începere angajament 

    
    
    

 
 
A. Am luat la cuno;tinざE de situaざia angajamentelelor ;i sunt de acord sE le continui pânE la 
finalizarea celor 5 ani / 2 ani de la data semnErii lor de cEtre cedent. 
 
Nume ;i prenume în clar................................ 
SemnEtura..........................                        Data.................................... 
 
 
B. Am luat la cuno;tinざE de situaざia angajamentelelor ;i NU sunt de acord sE le continui. 
 
Nume ;i prenume în clar..................................... 
Semnatura..........................                        Data.................................... 
 
Precizări: 
a. tabelele se vor completa de cEtre funcざionarul APIA.  
În tabelul nr. 1 se va înscrie nr. de parcelE cedatE (care se regEse;te în forma coerentE a fermierului 
cedent). 
*) În cazul transferului prin Declţrţとie privind transmiterea/preluarea angajamentului de agro-
mediu ;i/sţu ţgriculturE ecologicE, se va completa doar suprafaざa preluatE de fermierul cesionar. 
b. În tabelul nr. 2 **), în cazul transferului prin Declţrţとie privind transmiterea/preluarea 
angajamentului de agro-mediu ;i/sţu ţgriculturE ecologicE, se va completa întreaga suprafaざE 
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aflatE sub angajament, având în vedere prevederile Ordinului privind aprobarea sistemelor de 
sţncとiuni pentru mEsurile 10 " Agro-mediu ;i climE", 11 "Agricultura ecologicE" ;i 13 "PlEとi pentru 
zone care se confruntE cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevEzute în 
PNDR 2014 - 2020, respectiv în cazul pachetelor 4- M.10 ;i 5- M.10 ,,se ţcceptE doar transferul total 
al angajamentului aferent suprţfeとei care face obiectul acestui pţchet”. 
c. Prevederile literei B) nu se aplicE în cazul transferului de angajament prin Declţrţとie privind 
transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu ;i/sţu ţgriculturE ecologicE. 
d. In cazul transferului total de exploataざie, opざiunea privind preluarea sau nepreluarea de cEtre 
cesionar, se aplicE tuturor angajamentele existente în cererea fermierului cedent, indiferent de 
pachet sau de mEsura. 
e. In cazul în care o suprafaざE aflatE sub angajament este transferatE unui alt fermier, noul 
utilizator al suprafeざei în cauzE, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru 
eventualele neconformitEざi depistate ulterior transferului ;i ca urmare acestuia i se vor reざine 
sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaざa respectivE. 
 
 


