Pentru sM13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma
aplicării degresivității, valoarea plății
compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de
25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de
suprafață va fi în cuantum de 25 €/ha.
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin
această măsură parcelele trebuie să fie situate într-un
UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 20142020. În acest sens vă rugăm să consultați hârtiile și
listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele
județene/locale.
Angajamentele încheiate în cadrul Măsurii 214
-Plăţi de Agro-mediu din PNDR 2007 - 2013
trebuie implementate până la finalizarea
celor 5 ani de angajament!
CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE:
● Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 –
2020 aplicabile pe terenurile agricole (M10, M11,
M13):
- Beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole
localizată pe teritoriul României, identificabilă în
Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și
se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă;
- Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel
puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu
suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare;
- În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al
arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei
trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare şi/sau, după caz,
să deţină un număr minim de animale;
- În cazul serelor şi solariilor, suprafaţa minimă a
exploataţiei trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafaţa
minimă a parcelelor de 0,1 ha.
● Pentru P8 al M10, beneficiarul:
- Asigură o densitate a șeptelului de cel puțin 0,3
UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul efectiv
de animale din fermă și se raportează la suprafețele
de pajiști permanente).

- Deține femele de reproducție de rasă pură locală în
pericol de abandon din speciile prevăzute în Program,
înscrise în registrul genealogic al rasei - secțiunea
principală.
● Pentru M11, beneficiarul:
- Este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită
sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în
agricultura ecologică.
- Încheie pe toată durata angajamentului un contract
cu un organism de inspecție și certificare
independent, acreditat conform prevederilor
legislației naționale.
- Prezintă la APIA copia documentului justificativ
(certificat de conformitate / master certificat / certificat
de confirmare a conversiei) emis de Organismul de
Inspecție și Certificare.
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SCHEMELE / MĂSURILE DE PLATĂ
PENTRU CARE SE POATE SOLICITA SPRIJIN
PRIN CEREREA UNICĂ DE PLATĂ
ÎN CAMPANIA 2017

● Pentru Măsurile 11 și 13, beneficiarul:
- se încadrează în categoria fermierilor activi, în
înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și
prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015.
●
Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale,
orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin prezentate mai sus trebuie să
respecte normele de ecocondiţionalitate pe tot
pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul
exploataţiei, indiferent de mărimea lor.
●
Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală
se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor
măsuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea
trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul
acestor măsuri.
●
Nerespectarea de către femieri a normelor de
ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau
excluderea de la plată a cererii de sprijin, pe unul sau
mai mulţi ani, după caz.

În anul 2017 poţi beneficia de sprijin financiar din
fonduri europene şi de la bugetul naţional în cadrul
următoarelor scheme de plată/măsuri de sprijin/
ajutor:
1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
2. Plata redistributivă;
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă
şi mediu;
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;
6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT):
ANT 1 - culturi în teren arabil;
ANT 2 - in pentru fibră;
ANT 3 - cânepă pentru fibră;
ANT 4 - tutun;

ANT 5 - hamei;
ANT 6 - sfeclă de zahăr;
ANTZ 7 - bovine-lapte;
ANTZ 8 - bovine-carne;
ANTZ 9 - ovine/caprine
7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia;
7.2. Lucernă
7.3. Mazăre boabe pentru industrializare;
7.4. Fasole boabe pentru industrializare;
7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră;
7.6. Orez;
7.7. Sămânţă de cartof;
7.8. Hamei;
7.9. Sfeclă de zahăr;
7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
7.11. Castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp;
7.12. Legume cultivate în sere;
7.13. Legume cultivate în solarii;
7.14. Prune destinate industrializării pentru obţinere
de produse alimentare nonalcoolice;
7.15. Mere destinate industrializării pentru obţinerea
de produse alimentare nonalcoolice;
7.16. Cireşe şi vişine destinate industrializării pentru
obţinerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.17. Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru
obţinerea de produse alimentare nonalcoolice;
7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară;
7.19. Ovine;
7.20. Caprine;
7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora;
7.22. Vaci de lapte;
7.23. Bivoliţe de lapte;
7.24. Viermi de mătase.
8. Măsura 10 - Agro-mediu şi climă
Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV):
142€/ha/an
Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (aplicat
numai în combinaţie cu Pachetul 1)
varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente
utilizate ca fânețe:100 €/ha/an
varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști
permanente utilizate ca fânețe: 21 €/ha/an
Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări
● sub-pachetul 3.1 - Crex crex

varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante
pentru Crex crex: 310 €/ha/an
varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști
importante pentru Crex crex: 231 €/ha/an
● sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus
varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante
pentru Lanius minor și Falco vespertinus: 159 €/ha/an
varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști
importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus:
80 €/ha/an
Pachetul 4 - culturi verzi: 128 €/ha/an
Pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice: 125 €/ha/an
Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante
pentru fluturi (Maculinea sp.): 410 €/ha/an
varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști
importante pentru fluturi (Maculinea sp.): 331 €/ha/an

stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să
consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate
la centrele județene/locale.
9. Măsura 11 - Agricultura ecologică:
Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele
de agricultură ecologică;
Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv
plante de nutreț): 293 €/ha/an
Pachetul 2 - legume: 500 €/ha/an
Pachetul 3 - livezi: 620 €/ha/an
Pachetul 4 - vii: 530 €/ha/an
Pachetul 5 - plante medicinale și aromatice: 365 €/ha/an
Pachetul 6 - pajiști permanente:
● sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1,
P3.2 și P6): 124 €/ha/an
● sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2
și P6, dar parcele fără angajament M.10): 87 €/ha/an.
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin subpachetele 6.1 și 6.2 ale M11.1 și M11.2, parcelele
trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este
stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să
consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate
la Centrele județene/locale.

Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de
hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis):
250 €/ha/an
Pachetul 8 - creșterea animalelor de fermă din rase
locale în pericol de abandon:
Ovine: 87 €/UVM/an
Caprine: 40 €/UVM/an
Bovine- taurine și bubaline: 200 €/UVM/an
Ecvidee: 200 €/UVM/an
Porcine: 176 €/UVM/an
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin
pachetele 1, 2, 3, 5, 6 și 7 ale acestei măsuri, parcelele
trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, asa cum este

10. Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.
Sub-măsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană: 97 €/ha/an
Sub-măsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone
care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative: 62 €/ha/an;
Sub-măsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone
care se confruntă cu constrângeri specifice: 75 €/ha/an.
În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50
ha (prag de la care începe aplicarea degresivității),
valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole
care depășesc această valoare:
● 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar,
● 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar,
● 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar,
● peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar.

CE TREBUIE SĂ ŞTII...
• Dacă ai completat electronic Cererea unică de
plată folosind IPA Online, NU UITA că trebuie să te
prezinţi la APIA pentru a semna Cererea unică de
plată, în care se regăsesc datele de identificare şi cele
cuprinzând Angajamentele.
• Cererea unică de plată trebuie semnată şi
înregistrată la APIA, în registratura electronică, pentru
a fi preluată pe fluxul de lucru în vederea acordării
sprijinului.
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Completarea electronică a Cererii
unice de plată

• Dacă nu ai primit un număr de înregistrare,
înseamnă că nu ai mai depus cerere de plată.
• Trebuie să fii atent la mesajele de atenționare pe care
le afişează programul IPA Online, pentru a evita să
primeşti solicitări ulterioare de clarificare din partea
APIA şi pentru a avea o Cerere completă şi cât mai
corectă.
Finalizarea Cererii unice de plată se va face în
prezenţa funcţionarului APIA, odată cu semnarea
cererii de plată şi a angajamentelor.

Puncte de Acces IPA Online aproape de tine
(destinate celor care nu au acces la Internet)
- centrele judeţene şi locale APIA;
- primării;
Aplicaţia IPA Online este pusă la dispoziţia
fermierilor, în mod gratuit, de către
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
şi poate fi accesată la adresa
http://lpis.apia.org.ro
INSTITUŢII PARTENERE:
AUTORITĂŢI PUBLICE JUDEŢENE ŞI LOCALE

Completarea electronică a
Cererii unice de plată

IPA ONLINE

DE CE SĂ FOLOSEŞTI
IPA ONLINE?
CE ESTE
IPA ONLINE?

2017

CUM POŢI FOLOSI
IPA ONLINE?
Pentru a completa Cererea unică de plată folosind
această aplicaţie, ai nevoie de un nume de utilizator şi
o parolă pe care numai tu le cunoşti. Este recomandat
ca, la prima logare în aplicație, să fie schimbată parola
primită, ca să fii sigur că numai tu ai acces.
Pentru a învăţa cum să foloseşti programul, poţi folosi
butonul de asistenţă „?“ din aplicaţie, unde vei găsi
Manualul de utilizare. Poţi, de asemenea, să consulţi
manualul pe Internet, poţi participa la sesiunile de
instruire realizate de APIA sau poţi cere sprijin
specialiştilor APIA.
Pentru detalii, accesează www.apia.org.ro

IPA Online este un program informatic gratuit care îţi
permite să completezi electronic Declaraţia de
suprafaţă din cadrul cererii de sprijin pentru Schema
de Plată Unică pe Suprafaţă. Aplicaţia poate fi folosită
oriunde există un computer conectat la Internet: la
domiciliu, la sediul exploataţiei, la primărie, la centrul
APIA etc.
IPA Online îţi pune la dispoziţie lista parcelelor pentru
care ai solicitat sprijin în anul anterior, cu suprafeţele
determinate în urma controalelor realizate de
specialiştii Agenţiei, precum şi schiţa parcelelor
agricole.
Pentru fiecare parcelă în parte, poţi modifica, corecta
sau completa datele în conformitate cu informațiile noi
referitoare la suprafață și cultură, şi, de asemenea,
schiţa parcelei. Programul realizează verificări ale
datelor pe care le înscrii şi, dacă acestea nu sunt
complete sau au necorelări evidente, va afişa o
avertizare, ajutându-te astfel să completezi corect
Cererea unică de plată.
De asemenea, poţi stabili datele finale pe parcursul
mai multor zile, aşa încât, dacă ai nevoie de verificări,
poţi să întrerupi lucrul cu aplicaţia şi apoi să îl reiei,
având păstrate datele completate anterior. Astfel, te
poţi deplasa pe teren sau poţi solicita sprijin pentru
identificarea corectă a parcelei şi completarea
suprafeţei acesteia.

» Poţi face completarea Cererii unice de plată pe
parcursul mai multor şedinţe de lucru, cu mai multă
atenţie şi mai corect.
» Nu mai este nevoie să desenezi parcelele pe hărţi de
hârtie.
» În timp ce lucrezi poţi afla:
- ce suprafaţă ai desenat pe hartă;
- dacă parcela desenată se suprapune peste cele
desenate de alţi fermieri;
- dacă ai declarat o suprafaţă mai mare decât
suprafaţa blocului fizic.
» Riscul depunerii unei declaraţii de suprafaţă
incorecte este mult mai mic, ca şi riscul de a primi
sancţiuni din această cauză.
» În anul următor completării electronice a Declaraţiei
de suprafaţă, tot ce trebuie să faci este să verifici dacă
există modificări în Cerere şi să faci numai acele
modificări, realizând o importantă economie de timp.
» Declaraţia de suprafaţă completată de tine va fi
automat introdusă în Sistemul Integrat de
Administrare şi Control - aplicaţie prin care APIA
verifică Cererea ta de plată. Astfel, autorizarea la plată
se va face într-un timp mai scurt şi vei primi sprijinul
financiar mai repede.
» Vei putea accesa rezultatele controalelor din anii
precedenţi.
» Nu vei fi nevoit să completezi Cererea unică de plată.
Se reduce timpul de completare a cererii la sediul APIA
iar probabilitatea de a introduce date greşite este mai
mică.
» Responsabilitatea datelor declarate și digitizarea
parcelelor vă aparține, de aceea trebuie să declarați
corect suprafețele și culturile utilizate în anul de cerere
curent.

3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea
unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau
prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.
Domeniul: Sănătate publică, sănătatea
animalelor şi sănătatea plantelor
Aspectul: Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei
alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei
produselor alimentare;
SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe
cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor
betaagoniste în creşterea animalelor.
Aspectul: Identificarea şi înregistrarea
animalelor
SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor;
SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor
din speciile ovină şi caprină.
Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea
anumitor forme de encefalopatii spongiforme
transmisibile (EST).
Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de
protecţie a plantelor.

Sancţiunile administrative pentru cazurile de
nerespectare de către fermieri a cerinţelor
obligatorii în domeniul bunăstării animalelor se
aplică începând cu data de 01.01.2016, conform
Reg. (CE) nr. 1306/2013, art. 98.
Nerespectarea de către fermieri a normelor de
ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor
sau excluderea de la plată, la una sau mai multe
scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani
(cf. art. 91, 97 şi 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013,
respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016 privind
aprobarea sistemului de sancţiuni pentru
ecocodiţionalitate începând cu anul 2016) cu
excepţia cazurilor de forţă majoră şi respectiv a
circumstanţelor excepţionale care au împiedicat
respectarea acestor norme (cf. art.30 din
O.U.G.3/2015, cu modificările şi completările
ulterioare):
- decesul beneficiarului;
- incapacitatea profesională pe termen lung a
beneficiarului;
- o catastrofă naturală gravă, care afectează
puternic exploataţia agricolă;
- distrugerea accidentală a clădirilor destinate
creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
- o epizootie sau o boală a plantelor care
afectează parţial sau integral şeptelul sau,
respectiv, culturile beneficiarului;
- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a
unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea
respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data
depunerii cererii.

Domeniul:Bunăstarea animalelor
Aspectul: Bunăstarea animalelor
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SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor;
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor;
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă.
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Normele de Ecocondiţionalitate

În anul 2017 poţi beneficia de sprijin financiar din
fonduri europene şi de la bugetul naţional dacă
respecţi normele de ecocondiţionalitate, compuse
din:
a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR)
şi
b) Standardele privind Bunele condiţii agricole şi
de mediu ale terenurilor (GAEC),
grupate pe următoarele domenii:
● Mediu, schimbări climatice, bune condiţii
agricole ale terenurilor;
● Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi
sănătatea plantelor;
● Bunăstarea animalelor.

Pentru anul 2017, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia păstrării, la nivel
național, a raportului dintre suprafaţa pajiştilor
permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate
de fermieri în anul 2007, numit raport de
referinţă.
Orice fermier care solicită sprijin financiar din
fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte
aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate
parcelele agricole din cadrul exploataţiei,
indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele
neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în
scopul producţiei).
Fermierii care participă la Schema simplificată
pentru micii fermieri nu primesc sancţiuni
administrative pentru nerespectarea
ecocondiţionalităţii (art. 92 din Reg. (UE) nr.
1.306/2013).
În anexa la Ordinul MADR nr. 352/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt definite
normele de ecocondiţionalitate ce trebuie
respectate de fermierii români începând cu
01.01.2017, încadrate pe următoarele domenii:
Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi
bunele condiţii agricole ale terenurilor
Aspectul: Apă
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole;
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon
(fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de
suprafaţă;
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe
terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor
de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în

conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m
pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe
terenurile cu panta mai mare de 12%, panta
terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent
cursului de apă.
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în
vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de
suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are
obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în
conformitate cu prevederile Codului de bune
practici agricole pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole.
GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare,
în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură.
Se respectă prevederile legale privind utilizarea
apei pentru irigaţii în agricultură.
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva
poluării.
Este interzisă poluarea apelor subterane prin
deversarea directă sau prin descărcarea pe teren
şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe
periculoase utilizate în agricultură.
Aspectul: Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului:
Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie
acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână
nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din
suprafaţa arabilă totală a fermei.
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să
reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea
eroziunii;
1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul
arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de
nivel.
2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol
la data de 1 ianuarie 2007.

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie
organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia
miriştile arabile.
1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi
amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei
pajiştilor permanente.
Aspectul: Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice.
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică.
Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj,
incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe
terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a
preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi
asigurarea unui nivel minim de întreţinere a
terenului agricol.
1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând
arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul
agricol.
2. Fermierii trebuie să prevină instalarea
vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe
terenul agricol necultivat.

