Model Caiet de agro-mediu
PACHETELE 1, 1.2, 3.1, 3.2, 6 – M 214 (PNDR 2007-2013)
PACHETELE 1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 6.1, 6.2 – M 10 (PNDR 2014-2020)

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017
Nume şi prenume
Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă

RO
Suprafaţă totală de PP şi PPn (ha)
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 1 (ha)- M 214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 1.2 (ha)- M 214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.1 (ha)- M 214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.2 (ha)- M 214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 6 (ha)- M 214
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 1.2.1 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 1.2.2 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.1.1 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.1.2 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.2.1 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 3.2.2 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 6.1 (ha)- M 10
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P 6.2 (ha)- M 10

CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE
PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a
angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent / anii precedenţi de angajament se aplică sancţiuni
care conduc la reducerea plăţilor

PARCELA
Cod
pachet
/
Pachet
de agromediu
şi
măsura

1

Nr.
parcelă
(din
cererea
unică de
plată /
din docu
mentul
de
modifica
re)

2

Nr. bloc
Denumire
fizic (din
localitate
cererea
unică de
plată / din
documentul
de
modificare)

3

FÂNEAŢĂ

FERTILIZARE

4

Suprafaţa
parcelei
(din
cererea
unică de
plată / din
documen
tul de
modificare)

5

Gunoi Cantitate
grajd gunoi
aplicat grajd
aplicat
DA /
NU kg / ha

Data
începerii
coasei *

Data
finalizării
coasei
**

PĂŞUNE

Cosit manual Modul de
/ Cosit
cosit (din
mecanizat
interior
(denumirea
spre
sau tipul
exterior)
utilajului
în cazul
folosit) ***
P3.1

Data la
care sadunat
fânul ****

Tipul de
animale
(specia)
cu care
s-a păşunat

FÂNEAŢĂ / Observaţii
PĂŞUNE

Nr. de
Perioadă Specii din
animale / nr. zile flora locală
cu care
de
utilizate la
s-a
păşunat însămânpăşunat
ţări
(denumirea
populară)
******

DA /
NU

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

* conform PNDR, în cazul P1- după 15 iunie pentru terenurile situate în UAT-uri cu altitudinii medii < 600 m şi după 1 iulie pentru terenurile situate în UAT- uri cu altitudinii medii ≥ 600 m.
În cazul P3.1 – după 31 iulie, P6 – după 25 august.
** în cazul P3.2 până la 1 iulie.
*** doar utilaje operate cu forţă animală (în cazul P1.2.1, P3.1.1, P3.2.1, P6.1) sau cu utilaje uşoare/mică capacitate (utilaj cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare (pentru P1.2.2, P3.1.2,
P3.2.2, P6.2).
**** masa vegetală cosită trebuie adunată în maxim în două săptămâni de la efectuarea cositului.
***** doar în cazurile când unele suprafeţe de PP sunt afectate accidental.

DATA CONTROL PE TEREN:

SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA:

SEMNĂTURĂ FERMIER:
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INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214Plăţi de agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică
trebuie să respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu
cerinţele specifice de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament)
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la
dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în format
electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se
completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se păstrează
pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea
acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi
campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după
încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii
care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme
de control abilitate.
Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi
necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile
pentru nerespectarea acestor condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în
cazul măsurilor 10 şi 11.

Caietul de agro-mediu pentru M 10 / M 214:
P1-pajişti cu înaltă valoare naturală,
P2- practici agricole tradiţionale,
P3-pajişti importante pentru păsări,
P6-pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.):

În coloanele 1-5 inclusiv se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv: cod
pachet şi măsura (1), numărul parcelei (2), numărul blocului fizic din care face parte parcela (3),
denumire localitate (4) și suprafața parcelei (5).
În coloana 6 se completează cu ”DA” dacă s-a aplicat gunoi de grajd pe parcela respectivă sau ”NU”
în cazul în care nu s-a aplicat gunoi de grajd.
În cazul înscrierii ,,DA” în coloana 6 (aplicării gunoiului de grajd), în coloana 7 se înscrie cantitatea
de gunoi de grajd / ha aplicată pe parcela respectivă. Calculul se face astfel: dacă la 1 ha corespunde
maxim 40 kg s.a N, la suprafaţa parcelei respective va corespunde ,,x” cantitate de kg s.a N.
Ex. considerăm o parcelă de PP cu suprafaţă de 0,3 ha. Cantitatea maxima de gunoi de grajd care poate
fi aplicată pe această parcelă este 0,3 ha x 40 kg s.a N = 12 kg s.a N.
În coloanele de la 8-12 inclusiv se înscriu datele referitoare la cosit care trebuie să respecte termenele
limită prevăzute în angajamentul semnat, respectiv cele prevăzute în fişa măsurii din PNDR.

În coloane de la 13-15 inclusiv se înscriu date referitoare la păşunat, respectiv tipul de animale cu care
s-a efectuat pășunatul, numărul de animale cu care s-a pășunat și perioada sau numărul de zile în care
s-a pășunat. Aceste coloane nu vizează pachetul 2 din M 10.
Dacă este cazul, în coloana 16 se înscriu denumirile populare ale speciilor din flora locală utilizate la
însămânţări doar pe suprafeţele afectate accidental.
În coloana 17 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau
oricare alte observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.
Referitor la suprafaţa de pajişti existentă în cadrul fermei care are angajament(e) de P1, P2, P3, P6
în derulare, este interzis aratul sau discuitul acesteia.
Încărcătura de animale pe hectar (UVM/ha) admisă pentru M10: P1, P3.2 – 1 UVM/ha şi P3.1,
P6-0,7 UVM/ha.
Pentru calcularea acestei încărcături se procedează astfel:
 se înmulțește numărul de animale cu care se pășunează cu coeficientul prevăzut în tabel:

Categoria de animale
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de doi ani și ecvidee de mai
mult
de șase luni
Bovine între șase luni și doi ani
Bovine de mai puțin de șase luni
Ovine
Caprine
Scroafe de reproducție > 50kg (*)
Alte porcine (*)
(*)

Coeficient de
conversie
(UVM/cap)
1,00

0,60
0,40
0,15
0,15
0,50
0,30

Se iau în considerare la calculul încărcăturii de animale (UVM/ha) numai pentru Pachetul 8 al M 10

 se calculează totalul acestora (total UVM) care se împarte la suprafața totală de pajiște
permanentă existentă în fermă (solicitată și nesolicitată în cererea unică de plată), rezultând
UVM/ha.

Model Caiet de agro-mediu
PACHETUL 4 - M 214 (PNDR 2007-2013) / PACHETUL 4 - M 10 (PNDR 2014-2020)
Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017

CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE
PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a
angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent / anii precedenţi de angajament se aplică sancţiuni care
conduc la reducerea plăţilor.

Nume şi prenume
Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă

RO
Suprafata totală de PP şi PPn (ha)
Suprafaţa de TA aflată sub angajament de agromediu P4 (ha)- M 214
Suprafaţa de TA aflată sub angajament de agromediu P4 (ha)- M 10

Nr.
crt

1

Cod
pachet
/
Pachet
de agromediu
şi
măsura
2

PARCELA
Nr. parcelă
Nr. bloc fizic
(din cererea
(din cererea
unică
unică de plată
de plată / din
/ din
documentul de documentul de
modificare)
modificare)

3

4

Suprafaţa
parcelei
(conform cererii
unice de
plată /
documentului
de modificare)
5

FERTILIZARE
Tipul
Utilizare
fertililizant
fertlizanţi
aplicat
(chimic
DA / NU
sau
organic)

6

DATE PRIVIND EFECTUAREA LUCRĂRILOR SPECIFICE
Data la care
Speciile de plante
Data la care s-a
s-a semănat *
semănate *
încorporat
biomasa **

7

8

9

Observaţii

10

* conform PNDR se vor utiliza doar culturile (mazăre, măzăriche, rapiţă, sulfină, muştar, lupin) care vor fi însămânţate în toamna anului în care a fost depusă cererea unică de plată, până la 30 septembrie.
** până la 31 martie anul următor.

DATA CONTROL PE TEREN:

SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA:

SEMNĂTURĂ FERMIER:
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INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214Plăţi de agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică
trebuie să respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu
cerinţele specifice de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament)
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la
dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în format
electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se
completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se păstrează
pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea
acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi
campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după
încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii
care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme
de control abilitate.
Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi
necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile
pentru nerespectarea acestor condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în
cazul măsurilor 10 şi 11.

Caietul de agro-mediu pentru M 10 / M 214, P4-culturi verzi:
În coloanele 1-5 inclusiv se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv: cod
pachet/pachet de agro-mediu şi măsura (2), numărul parcelei (3), numărul blocului fizic din care face
parte parcela (4) și suprafața parcelei (5).
În coloanele 6 şi 7 se completează cu ”DA/NU” dacă s-a aplicat fertilizant pe parcelă. În cazul
înscrierii ,,DA”, în coloana 7 se înscrie tipul fertilizantului aplicat pe parcela respectivă.
Atenţie! Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi
înaintea înfiinţării culturilor verzi.
În coloana 8 se completează data la care s-au semănat culturile în toamna anului în care s-a depus
cererea (ex. 2017), iar în coloana 9 se completează speciile de plante semănate.
În coloana 10 se completează data la care s-a încorporat biomasa rezultată din aceste culturi
(încorporarea trebuie realizată până în primavara anului următor ex. 2018).
În coloana 11 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau
oricare alte observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.
Referitor la suprafaţa de pajişti existentă în cadrul fermei care are angajament(e) de P4 în derulare,
este interzis aratul sau discuitul acesteia.

Model Caiet de agro-mediu
PACHETUL 5- M 10 (PNDR 2014-2020)
Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017
Nume şi prenume

Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă

CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE PARCELĂ
ÎN PARTE, ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent/anii precedenţi de angajament se aplică sancţiuni care conduc
la reducerea plaţilor.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului
şi în perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.

RO
Suprafaţa totală de PP şi PPn (ha)
Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu P5 (ha) - M 10

Nr.
parcelă
(din cererea
Nr.
unică de
crt.
plată / din
documentul
de
modificare)
1
2

Nr. bloc fizic
(din cererea
unică de
plată / din
documentul
de
modificare)

Denumire
localitate

3

4

Suprafaţa
(ha)

5

Cultură *

6

PARCELĂ
Precocitate
soi / hibrid utilizat
(timpuriu, semitimpuriu, târziu,
semi-târziu)

7

Tip lucrare **

8

Utilaj folosit

9

FERTILIZARE
Cantitate
Gunoi
gunoi de
grajd
grajd
aplicat
aplicat
DA /
kg / ha
NU

10

* conform PNDR 2014-2020 sunt eligibile doar culturile: sorg, soia, floarea soarelui, porumb.
** conform PNDR 2014-2020, pentru pachetul 5 al Măsurii 10 este interzis aratul suprafeţelor angajate, fiind permisă utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage).

DATA CONTROL PE TEREN:

SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA:

SEMNĂTURĂ FERMIER:

11

Observaţii
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INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214Plăţi de agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică
trebuie să respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu
cerinţele specifice de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament)
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la
dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în format
electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se
completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se păstrează
pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea
acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi
campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după
încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii
care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme
de control abilitate.
Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi
necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile
pentru nerespectarea acestor condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în
cazul măsurilor 10 şi 11.
Caietul de agro-mediu pentru M 10, P5-adaptarea la efectele schimbărilor climatice:
În coloanele 1-5 inclusiv se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv:
numărul parcelei (2), numărul blocului fizic din care face parte parcela (3), denumire localitate (4),
suprafața parcelei (5) și tipul de cultură (6).
În coloana 7 se va completa tipul de precocitate a culturii (timpuriu sau semi-timpuriu și târziu sau
semi-tarziu).
În coloana 8 se completează tipul de lucrare a solului efectuată, iar în coloana 9 utilajul folosit
pentru aceste lucrări.
Metode de lucrare minimă a solului (minimum tillage) - un sistem minim de lucrări ale solului care
presupune renunţarea în tehnologia unei culturi la arătură şi la o parte din lucrările solului, fapt ce
conduce la o mai bună conservare a acestuia; lucrarea de bază trebuie să se efectueze cu unelte care
să nu întoarcă brazda (ex. cizel, plug paraplaw, scarificator).
În coloana 10 se completează cu ”DA” dacă s-a aplicat gunoi de grajd pe parcela respectivă sau
”NU” în cazul în care nu s-a aplicat gunoi de grajd.
În cazul înscrierii ,,DA” în coloana 10 (aplicării gunoiului de grajd), în coloana 11 se înscrie cantitatea
de gunoi de grajd / ha aplicată pe parcela respectivă. Calculul se face astfel: dacă la 1 ha corespunde
maxim 170 kg N. pur, la suprafaţa parcelei respective va corespunde ,,x” cantitate de kg s.a N.
Ex. considerăm o parcelă cu suprafaţa de 0,3 ha. Cantitatea maxima de gunoi de grajd care poate fi
aplicată pe această parcelă este 0,3 ha x 170 kg N. = 51 kg s.a N.
În coloana 11 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau
oricare alte observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.
Referitor la suprafaţa de pajişti existentă în cadrul fermei care are angajament(e) de P5 în derulare,
este interzis aratul sau discuitul acesteia.

PACHETUL 7- M 214 (PNDR 2007-2013) / PACHETUL 7 – M 10 (PNDR 2014-2020)

Model Caiet de agro-mediu

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017
CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU
FIECARE PARCELĂ ÎN PARTE, ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent / anii precedenţi de angajament se aplică
sancţiuni care conduc la reducerea plăţilor.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurarea angajamentului şi în
perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.

Nume şi prenume

Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă
RO
Suprafata totală de PP şi PPn (ha)
Suprafaţa de TA aflată sub angajament de agromediu P7 (ha) - M 214
Suprafaţa de TA aflată sub angajament de agromediu P7 (ha) - M 10

DATE PRIVIND EFECTUAREA LUCRĂRILOR SPECIFICE

PARCELA
Cod
pachet
/
Pachet
de agromediu
şi
măsura

1

Nr.
parcelă
(din
cererea
unică de
plată /
din
documen
tul de
modifica
re)

Nr. bloc fizic
(dincererea
unică de
plată / din
documentul
de
modificare)

Denumire
localitate

Suprafaţa
parcelei
(conform
cererii
unice de
plată
/
documen
tului de
modificare)

Speciile de
plante
semănate:
rapiţa sau
cultura de
toamnă
(grâu, orz
secară,
triticale)

Data la care
s-a semănat
rapiţa sau
cultura de
toamnă *

Data
încorporării
în sol a
culturii de
toamnă **

2

3

4

5

6

7

8

Data la care
s-a înfiinţat
cultura de
porumb ***

9

Suprafaţa Suprafaţa Data la care
de porumb de porumb s-a recoltat
semănată recoltată porumbul ****
sau
data la care
s-a lăsat
porumbul
boabe dacă nu
a fost cultivat
porumb pe
parcela
respectivă
10
11
12

Cantitatea
Data
de porumb
fertilizării
******
boabe
lasată în cel
puţin un
punct de
hrănire
situat pe
fiecare
parcelă
angajată
*****
13
14

Observaţii
Data
aplicării
pesticidelor
******

* conform PNDR între 15 septembrie - 15 octombrie.
** până la 31 martie.
*** până în 15 mai.
**** după 15 septembrie.
***** 100 de kg porumb boabe/ha, în cazul în care nu e înfiinţată o cultură de porumb.
****** fitostimulatorii (îngrăşămintele) şi pesticidele nu pot fi folosite în perioada dintre însămânţarea culturii de toamnă (coloana 6) şi 15 martie.
Suprafaţa nerecoltată lăsată în picioare sau culcată se obține prin diferenţa dintre coloanele 10 şi 11 și trebuie să se încadreze, la nivel de parcelă, între ≥ 5% - ≤ 10%.

DATA CONTROL PE TEREN:

SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA:

SEMNĂTURĂ FERMIER:

15

16

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214-Plăţi de
agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică trebuie să respecte
cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu cerinţele specifice de agromediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament) Caietul(e)
de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la dispoziţie de APIA
la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în format electronic pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se completează
rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se păstrează pe toată
perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea acestuia conform
art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi campanie
şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii care în
campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme de
control abilitate.
Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi necompletarea
sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile pentru nerespectarea acestor
condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în cazul măsurilor 10 şi 11.
Caietul de agro-mediu pentru M214/M 10, P7-terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru
gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis):
În coloanele 1-5 inclusiv se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv cod
pachet/pachet de agro-mediu şi măsura (1), numărul parcelei (2), numărul blocului fizic din care face parte
parcela (3), denumire localitate (4) și suprafața parcelei (5).
În coloana 6 se înscriu culturile însămânţate în anul calendaristic în care s-a depus cererea unică de plată,
respectiv: rapiță sau cereale de toamnă, iar în coloana 7 data la care s-au semănat aceste culturi.
În coloana 8 se înscrie data la care s-a încorporat cultura de toamnă (doar în anul în care se cultivă porumb).
În coloana 9 se completează data la care s-a înființat cultura de porumb.
Dacă în declaraţia de suprafaţă, pe o parcelă a fost înscrisă o anumită cultură din cele eligibile (ex. grâu), în
toamna aceluiaşi an poate fi însămânţată o altă cultură din cele elegibile P7 (ex. rapiţă) care trebuie să se
regăsească în caietul de agro-mediu (rapiţă).
În coloanele 10 și 11 se înscriu date privind suprafața de porumb semănată, respectiv suprafața de porumb
recoltată în anii (cel puțin doi) în care se înființează cultură de porumb.
În coloana 12 se completează data la care s-a recoltat porumbul în anii în care s-a înființat cultură de porumb
sau data la care s-a lăsat porumbul boabe în anii în care nu s-a cultivat porumb pe parcela respectivă.
În coloana 13 se completează cantitatea de porumb lăsată în cel puțin un punct de hrănire situat pe suprafața
fiecărei parcele angajate, atunci când nu a fost cultivat porumb, nici în campania anterioară, nici în campania
curentă.
În cazul coloanelor 14 şi 15 inclusiv trebuie avute în vedere datele de aplicare a fetilizanţilor şi pesticidelor
care trebuie să respecte termenele limită prevăzute în angajamentul semnat, respectiv în fişa măsurii din PNDR.
În coloana 16 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau oricare alte
observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.
In perioada 15 octombrie-15 martie se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul pe parcelele cu P7.
Referitor la suprafaţa de pajişti existentă în cadrul fermei care are angajament(e) de P7 în derulare, este
interzis aratul sau discuitul acesteia.

Model Caiet de agro-mediu
2014-2020)

PACHETUL 8 - M 10 (PNDR

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017
Nume şi prenume

CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent/ anii precedenţi de angajament se aplică
sancţiuni care conduc la reducerea plaţilor.
Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare
a angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.

Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă

RO

Nr. Specia *
crt.

1

2

Rasa **

3

Cod exploataţie Număr de
Număr de
femele
tineret
adulte aflat
femel
sub
angajament
4

5

6

Asociaţia
acreditată de ANZ
7

CUI asociaţie

8

Reducere efectiv de Refacere efectiv de
animale angajat
animale angajat ****
***

9

10

Observaţii

11

Numai speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi ecvidee propuse în P8.
Numai rasele locale de animale de fermă în pericol de abandon propuse în P8:
- Ovine: Ţigaie cu cap negru de Teleorman, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos
de
Palas, Ţigaie-varietatea ruginie.
- Caprine: Carpatina, Alba de Banat.
- Bovine - Taurine: Sura de Stepă.
- Bovine - Bubaline: Bivolul românesc.
- Porcine: Bazna, Mangaliţa.
- Ecvidee - Furioso North Star, Huţul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipiţan.
***
Se înscriu: evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului(lor), data producerii lui, documentul doveditor şi numărul de animale
afectat.
****
Se înscriu: numărul de animale refăcut în 6 luni de la notificarea APIA, data la care s-a produs înlocuirea animalului(lor).
*

**

DATA CONTROL PE TEREN:
FERMIER:

SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA/ANZ:

SEMNĂTURĂ

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214Plăţi de agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică
trebuie să respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu
cerinţele specifice de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament)
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e)
la dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în
format electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice
sub-măsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se
completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se
păstrează pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după
încheierea acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi
campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după
încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru
fermierii care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte
organisme de control abilitate.
Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi
necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile
pentru nerespectarea acestor condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în
cazul măsurilor 10 şi 11.
Caietul de agro-mediu pentru M 10, P8-creşterea animalelor de fermă din rase locale în
pericol de abandon
În coloanele 2 şi 3 se înscriu specia cu rasa aferentă, eligibile pachetului.
În coloana 4 se completează codul de explotaţie ANSVSA.
În coloana 5 se completează numărul de femele adulte eligibile pachetului (femelă de reproducţie
de rasă pură locală în pericol de abandon, înscrisă în registrul genealogic al rasei - secţiunea
principală - condus de asociaţii acreditate de ANZ), aflat sub angajament.
În coloana 6 se completează numărul de tineret femel (femele care nu au înregistrate cel puţin o
montă sau însămânţare artificială).
În coloana 7 şi coloana 8 se înscriu denumirea şi CUI-ul asociaţiei acreditate de ANZ.
In coloana 9 se înscriu informaţii referitoare la reducerea efectivului de animale aflat sub
angajament, respectiv: evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la
dispariţia animalului(lor), data producerii evenimentului, documentul doveditor şi numărul de
animale afectat.
În coloana 10 se înscriu informaţii referitoare la refacerea efectivului de animale aflat sub
angajament: numărul de animale refăcut în 6 luni de la notificarea APIA, data la care s-a produs
înlocuirea animalului(lor).
Atenţie! Refacerea efectivului de animale femele adulte de reproducție, prevăzut la încheierea
angajamentului, se realizează cu aceeaşi rasă.
În coloana 11 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau
oricare alte observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.

Model Caiet de agricultură ecologică
PACHET 5 – M 214 (PNDR 2007-2013) / PACHETELE 1- 5 – M 11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR 2014-2020)
CAIETUL TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE
PARCELĂ ÎN PARTE, ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent / anii precedenţi de angajament se aplică
sancţiuni care conduc la reducerea plaţilor.
Caietul trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi
în perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.

Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017
Nume şi prenume
Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă

RO

Nr. crt

Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.1 –M 214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.2 – M 214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.3 – M 214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.4 – M 214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-P5.5 – M 214
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P1- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P2- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P3- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P4- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P5- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P1- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P2- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P3- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P4- M 11
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P5- M 11

1

Cod pachet
/
variantă de
pachet şi
sub-măsura
2

Nr. parcelă
(din cererea
unică de plată
/ din documentul de
modificare)
3

DATA CONTROL PE TEREN:

PARCELA
Nr. bloc fizic
(din cererea
unică de plată
/ din
documentul de
modificare)
4

Denumire
localitate

5

Suprafaţa
parcelei (cf.
cererii unice
de plată /
documentului
de modificare)
6

FERTILIZARE
Gunoi de
Cantitate
grajd
gunoi de grajd
aplicat
aplicată
(DA / NU)
(kg / ha)

SEMNĂTURĂ INSPECTORI APIA:

7

8

Data efectuării
inspecţiei de

Nr. raport
control

către OIC

OIC

9

10

SEMNĂTURĂ FERMIER:

Observaţii

11

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214-Plăţi
de agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică trebuie să
respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu cerinţele specifice
de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament)
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la
dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în format
electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se
completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se păstrează pe
toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea acestuia
conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi
campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după
încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii
care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme de
control abilitate.
Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi necompletarea
sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile pentru nerespectarea
acestor condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în cazul măsurilor 10 şi 11.
Caietul de agricultură ecologică pentru:
- M 214, P5-agricultura ecologică,
- submăsura 11.1-sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: P1-culturi
agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică,
P2-legume aflate în conversia la agricultura ecologică, P3-livezi aflate în conversia la agricultura
ecologică, P4-vii aflate în conversia la agricultura ecologică, P5-plante medicinale şi aromatice aflate
în conversia la agricultura ecologică,
- submăsura 11.2-sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: P1-culturi
agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică, P2-legume
certificate în agricultura ecologică, P3-livezi certificate în agricultura ecologică, P4-vii certificate în
agricultura ecologică, P5-plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică.
În coloanele 1-6 inclusiv se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv: cod
pachet/variantă de pachet şi sub-măsura (2), numărul parcelei (3), numărul blocului fizic din care face parte
parcela (4), denumire localitate (5) și suprafața parcelei (6).
În coloanele 7, 8 inclusiv se înscriu date referitoare la utilizarea fertilizanţilor naturali (gunoi de grajd). În
cazul înscrierii ,,DA” în coloana 7, în coloana 8 se înscrie cantitatea de gunoi de grajd / ha aplicată pe
parcela respectivă. Calculul se face astfel: dacă la 1 ha corespunde maxim 170 kg N. pur, la suprafaţa
parcelei respective va corespunde ,,x” cantitate de kg s.a N.
Ex. considerăm o parcelă cu suprafaţa de 0,3 ha. Cantitatea maxima de gunoi de grajd care poate fi aplicată
pe această parcelă este 0,3 ha x 170 kg N. = 51 kg s.a N.
În coloanele 9 şi 10 se înscriu data la care s-a efectuat inspecţia de către Organismul de Inspecţie Certificare
şi numărul Raportului de control emis de acesta.
În coloana 11 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau oricare
alte observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.

Model Caiet de agricultura ecologică
Campania de depunere a cererilor unice de plată 2017
Nume şi prenume
Denumirea exploataţiei
Semnatură şi ştampilă
RO
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P6.1- M 11.1
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P6.1- M 11.2

PACHETUL 6.1 / 6.2 – M 11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR 20142020)
CAIETUL TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE
PARCELĂ ÎN PARTE, ÎN FIECARE AN.
Acest Caiet trebuie sa fie disponibil în caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent / pe anii precedenţi de angajament se aplică
sancţiuni care conduc la reducerea plaţilor.
Caietul trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului
şi
în perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea angajamentului.

Nr. crt

Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S1_P6.2- M 11.1
Suprafaţa aflată sub angajament (ha)-S2_P6.2- M 11.2

1

PARCELA
Cod pachet Nr. parcelă Nr. bloc fizic
Denumire
/
(din
(din cererea
localitate
variantă de cererea
unică de
pachet
unică de plată / din
şi
plată / din documentul
subdocumen de modifica
măsura
tul de
re)
modificare)
2

3

DATA CONTROL PE TEREN:

4

5

FERTILIZARE Tipul de animale
Nr. de
cu care se
animale
Suprafaţa
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SEMNĂTURĂ FERMIER

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A CAIETELOR DE AGRO-MEDIU ȘI
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), beneficiarii Măsurii 214Plăţi de agro-mediu, Măsurii 10-Agro-mediu şi climă și Măsurii 11-Agricultură ecologică
trebuie să respecte cerinţa specifică privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu
cerinţele specifice de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică şi cu cerinţele de bază.
În acest sens, beneficiarii trebuie să completeze anual (pentru fiecare an de angajament)
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică conform modelului (recomandat), pus(e) la
dispoziţie de APIA la depunerea cererii unice de plată. Totodată, acestea sunt disponibile și în format
electronic pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se
completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.
Caietul(e) de agro-mediu şi/sau agricultură ecologică, cu înregistrările efectuate, se păstrează
pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea
acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi
campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după
încheierea acestora.
Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii
care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.
Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi alte organisme
de control abilitate. Lipsa Caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar
şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. Sancțiunile
pentru nerespectarea acestor condiții se aplică la nivel de măsură pentru 214 şi la nivel de pachet, în
cazul măsurilor 10 şi 11.
Caietul de agricultură ecologică
- submăsura 11.1-sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: P6-pajişti
permanente aflate în conversia la agricultura ecologică,
- submăsura 11.2-sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: P6pajişti permanente certificate în agricultura ecologică.
În coloanele 1-6 inclusiv se înscriu date referitoare la parcelele aflate sub angajament, respectiv: cod
pachet/variantă de pachet şi sub-măsura (2), numărul parcelei (3), numărul blocului fizic din care face
parte parcela (4), denumire localitate (5) și suprafața parcelei (6).
În coloanele 7, 8 inclusiv se înscriu date referitoare la utilizarea fertilizanţilor naturali (gunoi de grajd).
În cazul înscrierii ,,DA” în coloana 7, în coloana 8 se înscrie cantitatea de gunoi de grajd / ha aplicată
pe parcela respectivă. Calculul se face astfel: dacă la 1 ha corespunde maxim 170 kg N. pur, la suprafaţa
parcelei respective va corespunde X cantitate de kg s.a N.
Ex. considerăm o parcelă cu suprafaţa de 0,3 ha. Cantitatea maxima de gunoi de grajd care poate fi
aplicată pe această parcelă este 0,3 ha x 170 kg N. = 51 kg s.a N.
În coloana 9-10 se înscriu datele referitoare la animalele cu care se asigură respectarea cerinţei
specifice referitoare la existenţa unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha pe fiecare parcelă angajată
cu acest pachet (tipul de animale şi numărul).
În coloanele 11 şi 12 se completează data la care s-a efectuat inspecţia de către Organismul de Inspecţie
Certificare şi numărul Raportului de control emis de acesta.
În coloana 13 se înscriu eventualele evenimente/motive care au împiedicat realizarea lucrărilor sau
oricare alte observaţii pe care fermierul le consideră utile şi relevante.

