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Informaţii generale pentru fermieri
privind plăţile pe suprafaţă
În anul 2008, fermierii din România pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene şi de la
bugetul naţional în cadrul următoarelor Scheme de plăţi directe:
• Schema de plată unică pe suprafaţă (SPUS)
• Plăţi naţionale directe complementare (PNDC)
• Schema de plată separată pentru zahăr
• Schema de plată pentru culturi energetice (rapiţă, floarea-soarelui, soia, porumb)
• Plăţi tranzitorii pentru tomate
• Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală
- Plăţi compensatorii pentru zonele montane specific şi semnificativ defavorizate din
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Nedeclararea întregii suprafeţe de utilizate
Conform art. 14, alin. 1a din Regulamentul CE nr. 796/2004 dacă pentru anul în cauză un fermier
nu declară toate suprafeţele şi apar diferenţe între suprafaţa totală declarată în cerere şi suprafaţa
totală pe care o utilizează, întreaga sumă pe care fermierul este îndreptăţit să o primească
este redusă în funcţie de gravitatea nedeclarării.
Perioada de depunere a cererii de sprijin
Perioada de depunere a cererii de sprijin pe suprafaţă este cuprinsă între 03 martie – 15 mai 2008
(fără penalităţi) şi 16 mai – 9 iunie 2008 (cu penalităţi de 1 la sută pentru fiecare zi lucrătoare
întârziere).
Din data de 10 iunie 2008 cererile de sprijin depuse de către fermier la sediul APIA nu mai sunt
acceptate la plată în cadrul campaniei 2008 - 2009, dar vor fi primite de funcţionarul APIA şi
înscrise în Registrul manual de înregistrare a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe
suprafaţă.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul financiar?
•
•
•

să utilizeze teren agricol
să îl menţină în Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)
suprafaţa minimă a terenului trebuie să fie de 1 ha şi să fie compusă din parcele agricole
de cel puţin 0,3 ha , iar pentru vii, livezi, hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole,
arbuşti fructiferi de cel puţin 0,1 ha
• să declare toate parcelele utilizate indiferent de suprafaţă sau forma de
deţinere/exploatare.
• să respecte normele GAEC pentru toate parcelele declarate în cererea de sprijin, inclusiv
pentru cele cu suprafaţă neeligibilă.
Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoane fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol
pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, locatari, administratori în
cadrul asociaţiilor în participaţiune, asociaţii.
Arendatorul (persoana care dă în arendă terenul), concedentul (persoana care transmite spre
folosinţă terenul) şi/sau locatorul (persoana care dă în locaţie) nu beneficiază de plăţi directe
pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
Nu pot beneficia de plăţi directe de la Uniunea Europeană persoanele care beneficiază de
rentă viageră, conform Legii nr. 247/2005.
Conform Ordinului nr. 704/ 2007, art. 6, alin. 1, consiliile locale pot depune cereri de plată
pentru terenurile agricole pe care le administrează şi pentru care nu au fost încheiate
contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de paşunat
şi pe care consiliile locale desfăşoară propria activitate agricolă cu respectarea condiţiilor de
eligibilitate SAPS.
Modificarea cererii de sprijin
a. din iniţiativa solicitantului - conform Regulamentului CE 796/2004, art. 15, alin. 1, fermierul
poate aduce modificări la cererea de sprijin până la data de 31 mai 2008, fără penalităţi. În
perioada 2 iunie – 26 iunie 2008 se mai pot aduce modificări la cerere cu penalităţi de 1 la
sută pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. Penalizarea nu se aplică dacă fermierul a fost informat
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de APIA asupra neregulilor identificate în cererea de sprijin, asupra intenţiei realizării unor controale
pe teren sau dacă au fost identificate nereguli în urma controlului pe teren.
După data de 27 iunie 2008 modificările aferente suprafeţelor declarate sunt excluse de la plată
pentru anul 2008, dar sunt primite şi înregistrate în Registrul manual de intrări-ieşiri în vederea
introducerii lor în baza de date.
b. din initiaţiva autorităţii - în acest caz, fermierul va primi o notificare din partea APIA privind
erorile depistate în cerere pe care trebuie să le clarifice în termen.
Retragerea cererii de sprijin pe suprafaţă
Conform Regulamentului CE nr. 796/2004, art. 22, fermierul poate să-şi retragă cererea de plată pe
suprafaţă în scris, total sau parţial, în orice moment, până la emiterea deciziei de plată, înainte
însă ca APIA să fi informat fermierul asupra neregulilor identificate în cererea de sprijin, asupra
intenţiei realizării unor controale pe teren sau dacă au fost identificate nereguli în urma controlului pe
teren.
Cazuri de forţă majoră
Cazurile recunoscute de autoritate ca forţă majoră sunt:
- decesul fermierului
- incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului
- o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei
- distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei
Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa centrelor locale APIA în termen de 10 zile.
Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a solicitării de plată în cazurile
de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale.
Transferul fermei
Transferul fermei se poate realiza în totalitate sau parţial, fermierul având obligaţia să informeze
APIA (centrul unde a depus cererea) asupra operaţiunii făcute. În cazul în care s-au efectuat plăţi
pentru suprafeţele transferate în prealabil, fermierul va restitui suma respectivă majorată cu
dobânda calculată pentru perioada cuprinsă între momentul notificării fermierului asupra obligaţiei
de restituire şi data efectuării plăţii, conform legislaţiei naţionale.
Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)
Pentru a putea primi plăţi în cadrul schemelor de sprijin, fermierul trebuie să respecte următoarele
Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) stabilite prin Ordinul MADR/MMDD nr.
15/56/17.01.2008, după cum urmează:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit de culturi de toamnă şi/sau să
rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a
fermei
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol, prin aplicarea
unor practici agricole corespunzătoare:
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GAEC 4.
GAEC 5.

Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi suprafaţă mai mult de 2 (doi) ani
consecutiv
Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decit cu
acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:
GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole
GAEC 7. Menţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau
prin cosirea lor cel puţin o dată pe an
GAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenul
agricol
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv terenurile care
nu sunt exploatate pentru producţie
V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente.
GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional existente la data de 1
ianuarie 2007.
În cazul în care GAEC aplicabile unei ferme nu au fost respectate din cauza unei acţiuni sau
a unei omiteri din vina sau neglijenţa fermierului în cauză, suma totală a plăţilor directe
atribuită anului calendaristic în cursul căruia s-a constatat nerespectarea este redusă parţial
sau exclusă de la plată (art. 6(1) al Regulamentului CE nr. 1782/2003).
Atenţie! Asupra cererii de plată se efectuează controale administrative şi la faţa locului,
conform procedurilor elaborate de către departamentele centrale ale APIA în conformitate cu
legislaţia naţională şi europeană. Fermierul trebuie să permită inspectorilor de teren
autorizaţi de APIA accesul pe exploataţie.
În cazul refuzului fermierului de a permite controlul exploataţiei, acesta va fi sancţionat şi
exclus de la plată în anul respectiv. Neprezentarea fermierului la notificările trimise de APIA
atrage după sine sancţiunii aferente neregulilor pentru care a fost notificat.
Plăţile naţionale directe complementare (PNDC)
Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) sunt plăţile care suplimentează schema de plată
unică pe suprafaţă, din bugetul FEADR şi de la bugetul naţional.
Atenţie! Nedepunerea la termen a documentelor doveditoare pentru plăţile naţionale directe
complementare atrage după sine sancţiuni aplicabile cererii de plată.
În sectorul vegetal sunt aprobate următoarele scheme de plăţi complementare directe:
a. PNDC 1 - CULTURI ÎN TEREN ARABIL: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz,
orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă şi alte cereale), culturi proteice
(mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte), plante industriale (floarea soarelui,
rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale),
rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete,
pepeni, căpşuni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare,
alte culturi pe teren arabil.
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Toate culturile cuprinse în categoria de folosinţă culturi arabile, codificate în formularul pentru
cererea de plată cu teren arabil (TA), vor primi sprijinul ca o plată pe suprafaţă, decuplat de
producţie.
Culturile permanente şi pajiştile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin
financiar.
b. PNDC 2 – IN - sprijinul se acordă ca o plată pe suprafaţă, condiţionat însă de producţie.
Condiţii specifice de eligibilitate pentru in:
- culturile de in trebuie să fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinţă
teren arabil (TA)
- sprijinul financiar în cuantum fix pe hectar se acordă numai pentru suprafaţa inclusă în contract,
dar nu mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin;
- fermierul va depune la APIA până la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs :
• certificatul de calitate al seminţelor utilizate sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor
certificate, pe fiecare parcelă în parte;
• copie după contractul încheiat între fermier şi procesator sau angajamentul de procesare
- fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului în curs, inclusiv, acte
doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie,
factură fiscală, bon fiscal sau alte documente).
c. PNDC 3 – CÂNEPĂ - sprijinul se acordă ca o plată pe suprafaţă, condiţionat însă de producţie.
Condiţii specifice de eligibilitate pentru cânepă:
- culturile de cânepă trebuie să fie amplasate pe parcele eligibile pentru plăţi unice pe suprafaţă
pentru categoria de folosinţă teren arabil (TA);
- cererea de sprijin va fi însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor
de cânepă.
În cazul în care semănatul se face după termenul limită de depunere a cererii unice, etichetele pot fi
trimise cel târziu până la data de 30 iunie, conform art. 13, Regulamentul CE nr. 796/2004;
- în cazul cânepei pentru fibră, inclusă la codul NC 5302 10 00, soiurile utilizate trebuie să aibă un
conţinut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0,2 la sută;
- fermierii trebuie să deţină copii ale buletinelor de laborator privind conţinutul de THC şi copii ale
proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepă pentru dozarea THC, pentru fiecare parcelă,
în vederea controalelor efectuate de către APIA;
- sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acordă numai pentru suprafaţa inclusă în contract,
dar nu mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin;
- fermierul trebuie să păstreze documentele aferente tranzacţiilor, în vederea controalelor de către
organismele abilitate;
- fermierul va depune la APIA până la 1 septembrie a anului în curs, inclusiv :
• declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar
pentru înfiinţare, factura fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pe fiecare parcelă
în parte
• copie după contractul încheiat între fermier şi procesator sau angajamentul de procesare
• copie după autorizaţia de cultivare pentru cânepă
- fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie dovada predării cantităţii prevăzute în
contract (proces verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente).
d. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acordă pe tona de tutun brut, condiţionat de producţie.
Condiţii specifice de eligibilitate pentru tutun:
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- fermierul trebuie să prezinte la Centrul judeţean/local/Municipiul Bucureşti - APIA o copie a
contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producători nu pot exercita activitatea de
prim-procesare a tutunului) până la data de 30 iunie 2008 (fără penalităţi) şi până la 25 iulie 2008
(cu penalităţi de 1 la sută pentru fiecare zi lucrătoare în care se întârzie depunerea copiei după
contract). Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 mai 2008.
- fermierul trebuie să depună la Centrul judeţean/local/Municipiul Bucureşti APIA o declaraţie privind
varietăţile de tutun cultivate pe fiecare parcelă în parte, până la data de 31 august a anului curent.
e. PNDC 5 – HAMEI - sprijinul se acordă ca o plată pe suprafaţă, condiţionat însă de producţie.
Condiţii specifice de eligibilitate pentru hamei:
- suprafaţa eligibilă a exploataţiei să fie de cel puţin 1 ha, iar a parcelei agricole de cel puţin 0,1 ha
- sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite/recunoscute ca
purtătoare de denumire de origine conform Legii 623/2002
- să prezinte la APIA, până la 1 august 2008 (fără penalităţi) şi 26 august 2008 (cu penalităţi), copia
după contractul de cultură încheiat cu un cumpărător, înregistrat la Direcţiile Agricole pentru
Dezvoltare Rurală Judeţene (DADR), respectiv la filiala municipiului Bucureşti, conform art. 14 din
Regulamentul 1952/2005. Elementele componente ale acestui contract sunt prevăzute în art. 11
alin. (1) din Ordinul MADR nr.704/2007
- sprijinul financiar în cuantum fix pe hectar se acordă numai pentru suprafaţă inclusă în contract,
dar nu mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin
- fermierul trebuie să prezinte, cel târziu până la data de 31 octombrie a anului în curs, acte
doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie, factură
fiscală, bon fiscal sau alte asemenea). Culturile trebuie să fie amplasate pe parcele agricole eligibile
pentru plăţi directe pe suprafaţă.
f. PNDC 6 – SFECLĂ DE ZAHĂR – sprijinul se acordă ca o plată pe suprafaţă, decuplat de
producţie.
Condiţiile specifice de eligibilitate pentru sfeclă de zahăr:
- cultura de sfeclă de zahăr trebuie să fie destinată exclusiv producţiei de zahăr
- sprijinul este acordat pentru suprafaţa cultivată cu sfeclă de zahăr, în condiţiile în care fermierul a
încheiat un contract de producere a sfeclei de zahăr şi predare către o fabrică de zahăr
- contractul încheiat între fermier şi fabrica de zahăr trebuie să fie vizat de DADR. Elementele
componente ale acestui contract sunt prevăzute în art. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. 704/2007
- sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acordă numai pentru suprafaţa prevăzută în
contract, dar nu mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin pe suprafaţă.
Schema de plată pentru culturi energetice
Pentru culturile energetice se acordă, în anul 2008, plăţi directe pentru materiile prime obţinute pe
suprafeţele cultivate cu rapiţă, floarea soarelui, soia şi porumb, conform art. 10 al OUG 125/2006 şi
destinate producţiei de produse energetice.
Condiţiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice:
- produsele agricole rezultate de pe suprafeţele cultivate cu rapiţă, floarea soarelui, soia şi porumb
sunt strict destinate obţinerii produselor energetice (conform art. 88 al Regulamentului CE
1782/200) şi de biocarburanţi, aşa cum sunt definiţi în H.G. 1844/2005 privind promovarea utilizării
biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport
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- sprijinul se acordă fermierilor pentru suprafeţele cu rapiţă, floarea soarelui, soia şi porumb, ale
căror producţii fac obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare încheiate între beneficiari, pe de
o parte şi producătorii de biocarburanţi, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte
- fermierii trebuie să prezinte la APIA copii de pe aceste contracte până la data de 15 mai 2008
fără penalităţi şi 16 mai - 9 iunie 2008 cu penalităţi de 1 la sută pentru fiecare zi lucrătoare de
întârziere a depunerii contractului
- în cazul în care cantităţile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente producţiilor
naţionale de referinţă, nivelul plăţilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin
raportarea cantităţilor efectiv livrate la cantităţile corespunzătoare producţiei naţionale de referinţă
(se aplică sancţiuni)
- sprijinul se acordă numai pentru suprafaţa inclusă în contract, dar nu mai mare decât suprafaţa
declarată în cererea de sprijin.
Schema de plată pentru zahăr
Condiţiile pentru acordarea acestui sprijin sunt identice cu cele prevăzute la PNDC 6.
Plăţi tranzitorii pentru tomate
Schema de plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării
Pot beneficia de această schemă de plată fermierii cu parcele eligibile pentru plata unică pe
suprafaţă, care cultivă tomate pe o suprafaţă de minimum 0,3 ha şi pentru care există un contract de
livrare cu un procesator. Cantitatea minimă pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este
echivalentul a cel 10.000 kg tomate/ha.
Actele pe care trebuie să le depună fermierul pentru a primi plata sunt următoarele:
- copie contract încheiat fermier/prim-procesator aprobat, pentru livrarea producţiei de tomate, copie
a notificării ca prim-procesator şi angajament de livrare, după caz
- copia actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (factură fiscală, notă de intrare
recepţie, aviz de expediţie şi BI/CI, după caz)
Plăţi compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural LFA (Montană, Semnificativ defavorizată, Defavorizată de condiţiile naturale specifice)
Zone specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural (LFA):
Sunt eligibile suprafeţele agricole aflate în unităţile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate,
limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare şi
Control) care aparţin de aceste UAT, conform listei aflate la centrele locale/ centre judetene APIA şi
la primării.
Măsuri de agro - mediu
Plăţile de agro-mediu se acordă fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agromediu pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului.
Atenţie! Condiţiile ce trebuie respectate de fermierii pentru a beneficia de plăţi pentru zonele
defavorizate şi pentru măsurile din pachetul de agro - mediu în anul 2008 sunt aceleaşi ca
pentru Plăţile Unice pe Suprafaţă. Aceste plăţi se adaugă la celelalte tipuri de plăţi pe
suprafaţă.
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Există 4 (patru) pachete care conţin cerinţe specifice referitoare la gospodărirea terenurilor
agricole:
1. Pajişti cu înaltă valoare ridicată – acest pachet se referă la fermierii care fac dovada că
utilizează suprafeţe de păşuni în zonele cu Valoare Naturală Ridicată (conform listei APIA)
2. Practici agricole tradiţionale – aceast pachet se adresează în special acelor fermieri care
utilizează pajiştile în mod tradiţional, fără a folosi pesticide şi îngrăşăminte chimice.
Se aplică împreună cu Pachetul 1.
3. Pajişti importante pentru păsări – se adresează fermierilor care utilizează pajişti care fac parte
din zonele unde trăiesc păsări din specii rare: varianta 3.1 - cârstelul de câmp (crex crex), varianta
3.2 - sfrâncioc cu frunte neagră (lanius minor) şi vânturelul de seară (falco vespertinus).
Lista cu zonele specifice pentru fiecare variantă se va găsi la sediile APIA.
4. Culturi verzi – pachet specific pentru toţi fermierii care deţin teren agricol, cu obligativitatea ca
biomasa obţinută de pe teren să fie încorporată în sol.
Dreptul fermierilor la contestaţie
Fermierul poate depune contestaţie la nivelul fiecărei sucursale judeţene, a municipiului Bucureşti şi
la nivelul APIA central, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării actului contestat.
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
- datele de identificare ale contestatarului
- obiectivul contestaţiei
- motivele de fapt şi de drept
- dovezile pe care se întemeiază

Cine poate depune cererea de sprijin?
Utilizatorii de teren agricol indiferent de categoria de folosinţă (teren arabil, pajişti, vii, livezi şi alte
culturi permanente, grădini familiale).
Pragul de eligibilitate este de 1ha/fermă si 0.3 ha/parcelă (0,1 ha pentru vii, livezi, hamei, pepiniere
pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi), însă fermierul are obligaţia să îşi declare toate
parcelele, chiar şi pe cele neeligibile, pentru că atunci când depune cerere de subventie se obligă
să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) definite în Ordinul MADR/MMDD
15/56/17.01.2008.
Prin utilizarea terenului agricol nu se subînţelege neapărat şi obţinerea unei producţii. Un fermier
poate depune cerere de sprijin pentru o suprafaţă necultivată. Atentie! Chiar dacă este necultivată,
suprafaţa respectivă trebuie menţinută în Bune Condiţii Agricole şi de Mediu.
Pot depune cerere de sprijin şi fermierii care nu au depus cerere în 2007 sau care nu s-au
înregistrat încă în Registrul Fermelor.
Ce informaţii se pot folosi pentru identificarea corectă a parcelei
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în cadrul sistemului de blocuri fizice?
Hărţile cu ortofotoplanuri şi blocuri fizice existente la sediul primăriei din comuna de domiciliu.
Persoana de contact: agentul agricol.
Hărţile cu blocuri fizice puse la dispozitie odată cu cererea de sprijin.
Sistemul LPIS disponibil la sediile birourilor locale şi ale sucursalelor judeţene APIA, cu
respectarea programării şi cu asistenţa angajaţilor APIA. Sistemul poate fi folosit şi pentru
măsurarea parcelelor.
Cum pot fi evitate sancţiunile din partea APIA?
La întocmirea cererii de sprijin se va ţine cont că numai utilizatorii de teren sunt eligibili să
primească subvenţii. Dacă proprietarul unei suprafeţe agricole arendează acea suprafaţă, atunci el
nu poate depune cerere de sprijin, ci arendasul. Se va ţine cont de faptul că şi atunci când arenda
s-a realizat printr-un simplu acord verbal, tot utilizatorul este cel care trebuie să depună cererea. In
caz că şi proprietarul şi utilizatorul depun cerere de sprijin pentru aceeaşi suprafaţă, APIA nu poate
plăti subvenţia pentru acea suprafaţă decît dacă proprietarul îşi retrage cererea sau primeşte
decizia unei instanţe cu privire la utilizatorul de drept.
Depunerea cererii de sprijin se va face la data programată sau, dacă acest lucru este imposibil, nu
mai târziu de 15 mai 2008.
La depunerea cererii este necesar actul de identitate, iar la dosarul cererii de sprijin se depun
actele necesare, mai ales copia dupa BI/CI şi dovada contului bancar.
Este absolut obligatorie declararea şi identificarea tuturor parcelelor, indiferent dacă ele sunt
eligibile (0.3 /0.1ha şi peste) sau neeligibile (sub 0.3ha/0.1 ha) şi indiferent dacă se solicită sau nu
sprijin pentru ele.
Este, de asemenea, obligatorie respectarea regulilor GAEC pe toate parcelele deţinute, indiferent
dacă ele sunt eligibile (0.3 /0.1 ha şi peste) sau neeligibile (sub 0.3 ha/0.1 ha) şi indiferent dacă se
solicită sau nu sprijin pentru ele.
Identificarea se va face de către depunătorul cererii, cu asistenţa angajaţilor APIA, care vor ajuta la
studierea şi înţelegerea hărţii. Fiecare dintre parcele trebuie corect identificată în Blocul Fizic şi
numărul blocului fizic afişat pe hartă trecut corect şi în lista parcelelor, în dreptul parcelei
respective. Se vor folosi numai hărţile cu ortofotoplanuri şi blocuri fizice puse la dispozitie de
angajatii APIA. Nu se recomandă folosirea planurilor cadastrale pentru identificarea parcelelor
întrucât aceasta poate genera numeroase erori.
Se va declara suprafaţa agricolă reală netă a parcelei. Deţinătorul parcelei va măsura pe cât posibil
singur parcela, independent de cifrele trecute în actele de proprietate. Se vor exclude din suprafaţa
agricolă masurată a parcelei suprafeţele cu rocă, şanţurile, pâlcurile compacte de tufe, suprafeţele
construite, gropile de gunoi şi alte suprafeţe neeligibile/fără utilitate agricolă. Depunătorul va solicita
sprijinul funcţionarului APIA pentru măsurarea parcelei în LPIS, pe calculator, la sediul APIA.
Nu se va declara o suprafaţă de teren mai mare decât cea utilizată şi nici alte culturi decit cele
existente în realitate. Se va proceda la identificarea corectă şi atentă a parcelei în cadrul blocului
fizic. Vor fi respectate bunele condiţii agricole şi de mediu pe toate parcelele. Toate cererile de
sprijin sunt supuse controalelor vizuale şi controalelor încrucisate în bazele de date APIA. Fiecare
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cerere este comparată cu toate celelalte cereri. In plus, minimum 5% din totalul fermierilor care
depun cereri de sprjin sunt controlati pe teren de către inspectorii APIA. Controalele pe teren sunt
la rândul lor verificate din punct de vedere al corectitudinii prin supracontroale şi audituri ale
Comisiei Europene. Controalele pot fi făcute şi retroactiv, în raport cu cererile de sprijin depuse în
anii precedenţi. Tentativele de fraudă sunt sancţionate aspru, iar sumele incorect solicitate sunt
recuperate prin mecanismul de Recuperare a Debitelor. Corectitudinea este o condiţie a primirii
tuturor banilor cuveniţi.
Se va depune o singură cerere pentru toate parcelele deţinute, indiferent dacă ele sunt amplasate
în mai multe localităţi şi/sau în mai judeţe, la centrul local APIA pe raza căruia este înregistrat
domiciliul/sediul central. Dacă ferma deţinută are peste 50 ha, cererea se depune la sucursala
judeţeană APIA din judeţul unde este înregistrat domiciliul/sediul central. Nu se vor depune mai
multe cereri pentru că acest lucru nu este permis de către sistemul de control încrucişat, care
verifică îndeplinirea condiţiei „un singur utilizator - o singură cerere”.
În cazul depistării unor greşeli în cererea de sprijn sau dacă au apărut schimbări faţă de data la
care s-a depus cererea de sprijin, se va anunţa APIA şi se va completa o cerere de modificare a
cererii de sprijin. Modificările pot viza corectarea în minus a suprafeţei unei parcele/culturi,
retragerea solicitării de sprijin pentru una, mai multe sau toate parcelele (obligaţia de a respecta
regulile GAEC rămâne în vigoare şi pentru parcelele pentru care nu se mai solicită sprijin, cu
excepţia cazului în care se retrage întreaga cerere de sprijin), corectarea tipului de cultură sau a
categoriei de folosinţă şamd. Aceste modificări nu vor atrage sancţiuni dacă se fac înainte ca
erorile respective să fie descoperite de controalele APIA (administrative sau pe teren), caz în care
se va primi o notificare în acest sens. Cererea de modificare nu mai poate fi luată în considerare
daca deja s-a emis o notificare cu privire la erorile descoperite la controlul administrativ sau dacă sa făcut deja selectarea pentru controlul pe teren.
Este obligatoriu să se răspundă la toate solicitările de clarificare şi notificările primite din partea
APIA. Se va facilita controlul pe teren şi se vor pune la dispoziţia inspectorilor toate informaţiile pe
care aceştia le solicită. Refuzul de a accepta controlul duce la sancţiuni care merg până la
reducerea totală a plăţilor.
In cazul în care se depune o cerere şi pentru Plăţi Naţionale Complementare Directe (PNDC), se
vor ataşa la dosar documentele adiţionale cerute (contracte de livrare, certificate etc) pâna la data
limită.
In cazul în care se depune cerere pentru sprijin în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (zone
defavorizate şi agro-mediu), asumarea obligatiilor specifice fiecărei măsuri se întinde pe o durată
de 5 ani. Respectarea acestor obligaţii va fi controlată, chiar şi retroactiv, de către APIA, pe toata
durata contractului şi chiar după expirarea acestuia.
Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa APIA în timp util (de exemplu inundaţii, alunecări
de teren, deces1 etc), furnizând şi documentele doveditoare solicitate în aceste cazuri.

1 Decesul fermierului va fi anuntat de catre mostenitorii care preiau cererea de subventie, cu drepturile si
obligatiile aferente.
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