AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
B-dul Carol I, Nr. 17, Sect. 2, Bucuresti
Judetul

Nr. inregistrare cerere/data

Centrul Local

Nr. Dosar
Data primirii -Centru local APIA (termen : 15. 05. 2007)

Chenarul gri se completeaza de catre autoritati

Nume/ Prenume/ Semnatura
01.

Nr. unic de identificare solicitant

CERERE DE PLATA PENTRU SCHEMELE DE SPRIJIN PE SUPRAFATA PENTRU ANUL 2007
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATATIE
PERSOANE FIZICE:*
02.

Nume

04.

CNP

05.

Cod tara si nr. act identitate (alta cetatenie)

03.

Prenume

Pentru cazul de solicitare prin reprezentant se anexeaza procura notariala de imputernicire
06.

Categoria de pensie(daca este cazul):

07.

Beneficiati de Renta Viagera? DA

NU

PERSOANE JURIDICE:*
08. Denumire exploatatie
09.

Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)

10.

Nume administrator

12.

CNP administrator

. Prenume

11

Pentru cazul de solicitare prin reprezentant se anexeaza delegatia de imputernicire, semnata si parafata
13.

Tip de organizare*

SEDIUL EXPLOATATIEI:*
14.

Judet /Sector*

15. Localitate*

16.

Sat / Strada *

17.

22. Telefon

25.

23.

Nr*

18.

Cod postal

Fax

19.
24.

Total suprafata agricola utilizata*

,

Bl

20. Sc

21. Ap

E- mail

ha (informatie aferenta declaratiei de suprafata)

COORDONATE BANCARE: *
26. Banca
28.

Nr cont

29.

Daca detineti animale
Numar

27.

Bovine

Solicit sprijin pentru: *
Scheme de Plata Unica pe Suprafata si
Plati Nationale Directe Complementare
(PNDC-vegetal)
Zone Defavorizate din punct de vedere natural
Aditional PNDC:
- Pentru Sfecia de zahar
- Pentru Hamei
30.

-

Pentru Tutun

-

Pentru In / Canepa

Porcine

Bifati**

Filiala

Caprine

Cabaline

Ovine

Pasari

Documente atasate
Bifati
Declaratie de suprafata si harti
Dovada cont bancar activ
In caz de reprenzentare: procura
se va consulta lista comunelor eligibile

Complet

Copie contract incheiat fermier/procesator
Copie contract incheiat fermier/procesator
Copie contract incheiat fermier/procesator
Copie cerificat de calitate tutun livrat
In

- Pentru Canepa
- Soia nemodificata genetic
Culturi Energetice
31.

Intentionez sa solicit sprijin pentru
(necesita cerere separata depusa ulterior):

Campurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII

Canepa

In

Canepa

Copie contract incheiat fermier/procesator
Etichete originale pentru seminte
Copie factura fiscala pentru seminte certificate
Copie autorizatie de cultivare pentru canepa
Copie certificat de calitate seminte
Copie contract incheiat fermier / procesator

Masuri de Agromediu**

Masuri de Impadurire**

** ( Lipsa bifei implica nesolicitarea sprijinului respectiv)

II DECLARATIE DE SUPRAFATA 2007*

Persoane juridice CUI \ CF:

Se declara toate parcelele agricole utilizate indiferent daca sunt eligibile sau nu pentru sprijin!
Cod Sirsup

Nr
Bloc fizic

Nr
Harta

Nr
Parcela
agricola

Informatii aferente hartilor
1

2

3

4

5

6

Suprafata parcela

ha

7

8

_______________________________________________

Cultura

Nr cultura /
parcela
1a; 1b; 1c ; 1d

Localitate
Comuna / Oras

Cod
Categorie de
folosinta

Nume/Denumire exploatatie:

Judet

Persoane fizice CNP:

Nume

Cod

Suprafata
Cultura parcela
agricola

(Grau Comun)

(101)

ha

9

10

11

* Lista parcelelor agricole declarate este folosita pentru toate masurile de sprijin pe suprafata (plati directe si masuri de dezvoltare rurala). Declar pe propria raspundere ca toate
informatiile de mai sus, sunt conforme cu realitatea. Depun cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata conform legislatiei nationale si reglementarilor europene.

@ Semnatura solicitantului

___________________________________________

Data _____________ / 2007

SUMA
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II DECLARATIE DE SUPRAFATA 2007*

Persoane juridice CUI \ CF:

Se declara toate parcelele agricole utilizate indiferent daca sunt eligibile sau nu pentru sprijin!
Cod Sirsup

Nr
Bloc fizic

Nr
Harta

Nr
Parcela
agricola

Informatii afere nte hartilor
1

2

3

4

5

6

Suprafata parcela

_______________________________________________

Nr cultura /
parcela
1a; 1b; 1c; 1d

Localitate
Comuna / Oras

Cod
Categorie de
folosinta

Nume/Denumire exploatatie:

Judet

Persoane fizice CNP:

ha

7

8

9

Cultura
Nume

Cod

Suprafata
Cultura parcela
agricola

(Grau Comun)

(101)

ha

10

11

* Lista parcelelor agricole declarate este folosita pentru toate masurile de sprijin pe suprafata (plati directe si masuri de dezvoltare rurala). Declar pe propria raspundere ca toate
informatiile de mai sus, sunt conforme cu realitatea. Depun cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata conform legislatiei nationale si reglementarilor europene.

@ Semnatura solicitantului

___________________________________________

Data _____________ / 2007

SUMA

pag 2 / ____

12

III. ANGAJAMENTE si DECLARATII
La solicitarea sprijinului pentru PLATI DIRECTE pe suprafata, solicitantul va semna urmatoarele angajamente si declaratii:

Subsemnatul

in calitate de:.......................................

............ ......

Am luat la cunostinta urmatoarele:
♦ Conditiile si modalitatea de acordare a platilor directe sunt conform reglementarilor comunitare si ma angajez sa le respect, si anume: suprafata fermei cel
putin 1 ha, suprafata parcelei agricole cel putin 0,3 ha, bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) - pe intreaga suprafata agricola a exploatatiei
(conform legislatiei nationale):
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
1.
Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata
arabila totala a fermei;
2.
Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel;
3.
Se mentin terasele existente pe terenul agricol, la data de 1 ianuarie 2007;
II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare:
4.
Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi suprafata mai mult de 2 ani consecutiv;
5.
Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisa numai cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului;
III. Standarde pentru mentinerea structurii solului :
6.
Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel;
IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a solului:
7.
Nu este permis suprapasunatul pajistilor permanente;
8.
Arderea pajistilor permanente este permisa numai cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului;
9.
Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenul arabil;
10.
Prevenirea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile arabile, în special pe cele care nu mai sunt exploatate pentru productie;
V. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente:
11. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national, existente la data de 1 ianuarie 2007.
♦ Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea platilor directe, precum si inscrierea cu intentie in formular a informatiilor incomplete /
neconforme cu realitatea, atrag dupa sine sanctiuni de natura financiara sau penala, dupa caz.
♦ Termenul limita de depunere a cererii este 15 mai 2007. In perioada 16 mai – 9 iunie 2007, cererea poate fi depusa cu aplicarea unor penalitati. Cererea
este respinsa in cazul in care fermierul nu face dovada utilizarii terenului.
♦ Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura poate solicita beneficiarului documente aditionale, chiar si retroactiv depunerii cererii de plata, pentru
platile nationale directe complementare.
♦ In cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli /fraude, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va intreprinde, dupa caz, demersurile
necesare recuperarii sumelor sau actionarii in justitie a solicitantului.
♦ Nu se acorda sprijin daca se constata existenta unor conditii artificial create, de natura sa duca la obtinerea unor plati necuvenite.
♦ In cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat din motive generate de beneficiar, cererea de plata va fi respinsa.
♦ Autoritatile responsabile de la nivelul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Comisiei Europene si Curtii de Conturi au dreptul de a verifica
informatiile continute in formularul de cerere de plata, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de plata si alte documente aferente
dosarului.
Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii penale (art. 474, Cod penal), declar pe propria raspundere urmatoarele:
♦ Datele inscrise în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor, sunt reale, complete si perfect
valabile si am luat la cunostinta despre consecintele legale rezultate in urma furnizarii de date false.
♦ Ma angajez sa pastrez si sa furnizez toate documentele justificative cerute de catre A.P.I.A. si sa permit accesul in exploatatie, ca si toate verificarile
necesare efectuate de autoritatile competente pentru controalele privind plata pe care o solicit.
♦ In cazul in care, intre data depunerii solicitarii si data acordarii platii au intervenit modificari ale informatiilor declarate in cerere (schimbari referitoare la
suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari
ale datelor din formularul de solicitare), in termen de 10 zile lucratoare de la producere, voi comunica in scris aceste schimbari Agentiei de Plati si
Interventie pentru Agricultura.
♦ In cazul în care renunt la drepturile mele aferente cererii de plata, voi comunica in scris Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cel putin 30
zile înainte de efectuarea platii.
♦ Ma oblig sa comunic in scris Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura daca exploatatia a fost afectata de un caz de forta majora, in termen de 10
zile lucratoare de la data la care fermierul poate face acest lucru (art. 72, Regulamentului Comisiei Europene nr.796/2004) . In acest sens voi prezenta
dovezi privind aparitia cazului de forta majora sau circumstanta exceptionala.
Cazurile de forta majora sunt (conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1782/2003): calamitarea suprafetelor agricole, incapacitatea profesionala
pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentala a adaposturilor destinate cresterii animalelor, epizootie afectand total sau
partial septelul.
♦ Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse în baza de date IACS, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor
responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile legii 677/ 2001.
Pentru solicitantii ale caror parcele agricole se afla in ZONE DEFAVORIZATE din punct de vedere natural:
Ma oblig sa desfasor activitatea agricola in zonele defavorizate aferente fermei , pentru cel putin 5 ani de la efectuarea primei plati.
Semnatura solicitantului

Stampila(daca este cazul)

Data
_____________/2007

Centru Local APIA
Controlul vizual a fost facut si
cererea poate fi prelucrata
Nume / Prenume
Data si semnatura control vizual

Cererea prelucrata:
Nume / Prenume
Data si semnatura:

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
Formularul cererii de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata completat si insotit de materialul grafic pe care sunt delimitate parcelele agricole
se depune de catre fermier la Centrul local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura la care este arondata comuna in care are sediul
exploatatia agricola, pana la data limita (15 mai). Fermierii trebuie sa poata face dovada utilizarii de drept a terenului avand obligatia prezentarii
acestora la efecturea controlui pe teren.
SAPS ( Schema Unica de Plata pe Suprafata): Sunt eligibile exploatatiile cu suprafata de cel putin 1 ha formate din parcele agricole de minim 0,3
ha si care respecta bunele conditii agricole si de mediu, indiferent daca terenul agricol este folosit sau nu pentru obtinerea de productie agricola.
PNDC (Plati Nationale Directe Complementare): In anul 2007 se acorda sprijin pentru urmatoarele culturi: grau, secara, orz, orzoaica, ovaz,
porumb, sorg, floarea soarelui, rapita, mazare, fasole de camp, lupin, sfecla de zahar, orez, hamei, tutun, in, canepa si soia.
ZONE DEFAVORIZATE: Sunt eligibile suprafetele agricole aflate in comunele considerate ca fiind defavorizate din punct de vedere natural, conform
listei aflate la centrele locale A.P.I.A. si la primarii.
CULTURI ENERGETICE: Reprezinta culturi destinate productiei de biocombustibili: rapita, floarea soarelui, soia si porumb.
MASURI DE AGROMEDIU: Reprezinta sprijinul financiar acordat utilizatorilor de teren agricol care aplica metode de gospodarire a terenurilor
agricole ce conduc la conservarea si imbunatatirea starii resurselor naturale (sol, apa, aer, biodiversitate) si a habitatelor.
MASURI DE IMPADURIRE: Reprezinta sprijinul financiar acordat pentru impadurirea si intretinerea padurii nou infiintate pentru terenurile agricole si
neagricole. Pentru terenurile agricole sunt compensate si pierderile de venit din activitatile agricole rezultate ca urmare a impaduririi.
Informatiile pe care trebuie sa le furnizeze solicitantul se completeaza in spatiile / campurile albe ale cererii de plata.
Chenarul ( judetul, centrul local,nr. inregistrare cerere/data, nr. dosar, data primirii, nume/prenume/semnatura) si caseta gri aferenta campului 30 vor fi
completate de catre expertul de la Centrul local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care primeste formularul cererii de plata pe
suprafata. Reprezentantul Centrului local dupa verificarea cererii, va completa chenarul gri din “Angajamente si Declaratii” si va certifica efectuarea
controlului vizual prin semnatura si data.
= Daca dupa depunerea formularului exista modificari:
• a datelor de identificare (adresa, banca, nr cont..)
• a declaratiei de suprafata ( utilizarea unor parcele noi sau vanzarea , arendarea, concesionarea unor suprafete declarate initial, etc.),
solicitantul le va aduce la cunostinta centrului local APIA, urmand sa primeasca un alt formular.
= In caz de corectare a datele din of rmular solicitantul va face rectificarile necesare prin taierea cu o linie , completarea cu datele corecte si
semnarea in dreptul rectificarilor.
Numarul unic de identificare al solicitantului(1) –va fi completat conform certificatului emis de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura,
fiind un numar unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de inregistrare in Registrul Fermierilor. Fermierii care nu sunt inscrisi in Registrul
Fermierilor vor fi inregistrati odata cu depunerea cererii de plata pe suprafata.
I DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATATIE / SOLICITANT
PERSOANE FIZICE
Fermierii persoane fizice isi vor completa in primul tabel numele (2) / prenumele (3) si codul numeric personal CNP(4).
Cod tara si numar act identitate (5) – va fi completat de solicitantul care nu are cetatenie romana dar care utilizeaza teren agricol in Romania, astfel
:codul tarii din care provine (Germania – DE) urmat de numarul actului de identitate.
In cazul in care fermierul persoana fizica nu aplica personal pentru sprijin pe suprafata, ci prin intermediul unui reprezentant, acesta din urma va
completa formularul cu datele de identificare ale solicitantului, si va prezinte procura de imputernicire.
Categoria de pensie (6): fermierii care beneficiaza de pensie vor completa codul aferent categoriei de pensie conform tabelului 1 din Anexa la
aceste intructiuni de completare.
Renta viagera (7): fermierii care beneficiaza de renta viagera pentru toata sau o parte din suprafata exploatiei vor bifa cu un X caseta “DA” in
formular.
PERSOANE JURIDICE
Se vor completa cu atentie de catre solicitant urmatoarele campuri:
- Denumire exploatatie(8) – se va completa denumirea corecta a exploatatiei : ex: S.C. Agroind S.A., Asociatia familiala P&E..
- Cod unic de identificare(CUI) pentru societatile inregistrate la Registrul Comertului sau Codul fiscal (CF) pt. alte societati.(9)
- Nume (10) /prenume (11) si CNP-ul (12) conducatorului exploatatiei (administrator).
In cazul in care solicitarea este depusa de catre un reprezentant al persoanei juridice atunci acesta va anexa la cerere delegatia de imputernicire
semnata si parafata.
Tip de organizare(13) – se va completa in cerere, codul corespunzator, conform tabelului 2 din Anexa la Instructiuni.
PERSOANE FIZICE, JURIDICE
Sediul exploatatiei
Se va completa de catre solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului exploatatiei pentru exploatatiile cu
personalitate juridica: judetul /sectorul (14), localitatea (15), sat/strada (16), numar (17), cod postal (18), bloc (19), scara (20), apartament (21); numar
telefon (fix/mobil) (22); numar fax (23); e-mail (24).
In campul (25) , solicitantul va trece numarul total de hectare utilizate pe exploatatie (parcelele eligibile si neeligibile)
Coordonate bancare
Solicitantul va trece banca(26), filiala(27) si numarul contului bancar - IBAN(28) .
Daca solicitantul detine animale(29), va preciza numarul acestora in campurile corespunzatoare speciilor de animale.
(30) Daca aplica pentru masuri de sprijin pe suprafata (SAPS), plati nationale directe complementare(PNDC), masuri pentru Zone Defavorizate,
Culturi Energetice, solicitantul va bifa in casuta corespunzatoare fiecarei scheme. In cazul masurilor pentru Zone Defavorizate, lista comunelor
eligibile , va fi disponibila la fiecare centru local APIA si la primarii.
In lipsa bifei se va considera ca solicitantul nu doreste sa aplice pentru masura respectiva.
Fermierii care solicita plata pentru culturile energetice, nu mai au dreptul sa primeasca plati nationale directe complementare pentru aceleasi
suprafete.

Documente atasate
Solicitantul va depune documente pentru culturile care beneficiaza de plati nationale directe complementare (CNDP). In acest sens, fermierul va
aduce la Centrul local APIA la care a depus cererea de plata pe suprafata, urmatoarele documente:
Copie contract incheiat intre fermier si procesator, se va bifa casuta corespunzatoare culturilor care fac obiectul contractului ( avand ca termene
de depunere: sfecla de zahar - 15 mai, culturi energetice - 15 mai, tutun - 30 iunie, canepa - 1 septembrie, in - 1 septembrie, hamei - 1 august );

Etichete originale pentru seminte de in si canepa ; se va bifa casuta corespunzatoare (termen depunere - 30 iunie);
Copie factura fiscala pentru achizitionarea semintelor certificate pentru culturile de in si canepa; se va bifa casuta corespunzatoare( termen
depunere - 30 iunie);
Copie autorizatie de cultivare pentru canepa.- se elibereaza de catre Directiiile Agricole judetene; se va bifa casuta corespunzatoare(
termen depunere - 15 mai);
Copie certificat de calitate al tutunului livrat - eliberat de prim-procesator; se va bifa casuta corespunzatoare; (termen depunere - 15 mai anul
urmator recoltei).
Copie certificat de calitate pentru soia ;se va bifa casuta corespunzatoare
(31) Daca solicitantul intentioneaza sa aplice pentru masuri de agromediu si masuri de impadurire va bifa in caseta din dreptul fiecarei scheme,
urmand sa completeze o cerere separata de cea pentru sprijin pe suprafata, cerere care se va depune ulterior. In lipsa bifei se va considera ca
solicitantul nu doreste sa aplice pentru masura respectiva.
-

II. DECLARATIE DE SUPRAFATA:
Parcela agricola = suprafata de teren care este situata intr-un bloc fizic, care este utilizata de un singur fermier si care are o singura categorie de
folosinta.
Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin .
Persoanele fizice se vor identifica in campurile corespunzatoare , prin codul numeric personal iar persoanele juridice prin codul unic de identificare
(CUI) sau codul fiscal (CF).
Pentru fiecare parcela se va specifica:
Judetul: se va specifica judetul in care este localizata parcela agricola ( se va folosi indicativul judetului – (de exemplu CL pentru Calarasi, CT pentru
Constanta, NT pentru Neamt, TM pentru Timis etc.)
Localitatea: se va mentiona localitatea - aferent hartii - in care este situata parcela agricola (comuna sau oras); numele localitatii se va prelua din
materialul grafic atasat.
Date privind:
- codul SIRSUP- format din 4 pana la 7 cifre , se va prelua din materialul grafic atasat.
numarul blocului fizic – este un numar format din 1-4 cifre si se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole.
numar harta – este un numar format din pina la patru cifre, aflat in coltul din dreapta sus a materialului grafic.
numarul parcelei – este un numar serial atribuit de catre fermier parcelelor agricole in cadrul blocurilor fizice. Parcele se vor numerota de
catre fermier cu numere de la 1 la n (1; 2; 3 ; 4..........).
Categoria de folosinta – Se va indica de catre solicitant categoria de folosinta conform tabelului 3 din Anexa la Instructiuni.
Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta :
TA (arabil ) - cuprinde terenul cultivat pentru productie, inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe;plante leguminoase pentru
boabe; plante industriale;cartofi; sfecla de zahar; radacinoase pentru nutret; legume proaspete; pepeni ; flori si plante ornamentale; plante pentru
nutret; plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare; alte culturi in teren arabil) si terenul lasat necultivat in mod deliberat,
dar mentinut in bune conditii agricole si de mediu ;
PP pajisti permanente (pasuni si fanete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este
inclus pe o perioada de minim 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor in cadrul fermei ;
VI (vii) - cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole
CP culturi permanente – cuprinde terenul plantat cu livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si alte culturi permanente ;
G gradini familiale – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole, in principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei /
gospodarie agricola individuala .
Suprafata parcela agricola – se va completa de catre solicitant, suprafata parcelei agricole pe care o utilizeaza in cadrul blocului fizic, in numar de
hectare cu doua zecimale
Numar cultura / parcela – se va completa cu numarul parcelei urmat de simbolul parcelei dat in ordine de caracterele (literele) alfabetului ( 1a; 1b;
1c....)
Cultura – se vor indica de catre solicitant culturile agricole prin:
numele culturii: grau, orz, etc.
codul corespunzator culturii conform Listei codurilor pe culturi conform tabelului 4 din Anexa la Instructiuni ( pentru culturi energetice vezi
ultimile 4 coduri din tabel)
suprafata fiecarei culturi din parcela agricola respectiva, in hectare cu doua zecimale.
Pe materialul grafic (ortofotoplan), fermierul va schita atat parcelele agricole declarate in formular cat si culturile in interiorul parcelelor
agricole si va trece numarul culturii/ parcela (din coloana 9 ) astfel: de exemplu 1 a, 1b, 1c etc.
III. ANGAJAMENTE si DECLARATII
Solicitantul va trece numele / prenumele si calitatea pe care o are (proprietar; arendas; concesionar), va lua la cunostinta asupra obligatiilor ce ii revin
pentru a beneficia de plati directe si masuri de sprijin aferente zonelor defavorizate( acolo unde este cazul) si va declara pe propria raspundere cu
privire la corectitudinea datelor inscrise in formularul de cerere dupa care va semna, stampila (in cazul persoanelor juridice) si data formularul.

Nr
Bloc fizic

Nr
Harta

Nr
Parcela
agricola

Informatii aferente hartilor
1

2

PH

Valea Calugareasca

PH

Valea Calugareasca

3

135949

135949

4

1767

1821

5

6

040

040

Suprafata parcela

ha

7

1

TA

2

Nr cultura /
parcela
1a;1b;1c ; 1d

Cod Sirsup

Cod
Categorie de
folosinta

Judet

Localitate
Comuna / Oras

8

1

TA

3

1

Cultura
Nume

Cod

Suprafata
Cultura parcela
agricola

(Grau Comun)

(101)

ha

10

11

9

9

3

0

0

1a

Porumb

108

0

5

7

1b

Grau comun

101

7

5

0

1c

Porumb

108

1

7

1d

Grau comun

101

4

3
7
4

2a

Rapita

980

1

3

0

5

2

0

SUMA

EXEMPLU DE
UTILIZARE A
INFORMATIILOR DE
PE MATERIALUL
GRAFIC PENTRU
COMPLETAREA
LISTEI DE
PARCELE

1b

1a

1d
1c

2a

12

1

6

ANEXA
TABEL 1
Pensie

Limita de vârsta
Pensie anticipata
Invaliditate
Urmas
Ajutor social

Asigurari Sociale
de Stat

S1
S2
S3
S4
S5

Agricultori

A1
A2
A3
A4
A5

TABEL 2
Cod
orga
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Tip de organizare
organizare
Regii
autonome si companii nationale
Societati comerciale cu profil agricol
Organizatii cooperatiste
Societati agricole
Asociatii familiale
Institute si statiuni de cercetare
Unitati de invatamant cu profil agricol
Unitati de cult
Alte forme de organizare (fundatii, penitenciare..)

TABEL 3
COD
TA
PP
CP
VI
G

Categorie de folosinta
Teren arabil
Pajisti permanente (pasuni si fanete)
Culturi permanente(livezi si alte culturi permanente)
Vii
Gradini familiale

TABEL 4
Cod
I. TEREN ARABIL
CEREALE PENTRU BOABE
GRAU COMUN
101
GRAU DUR
102
TRITICALE
103
SECARA
104
ORZ
105
ORZOAICA
106
OVAZ
107
PORUMB
108
PORUMB ZAHARAT
109
SORG
110
OREZ
111
MEI
112
HRISCA
113
ALTE CEREALE PENTRU BOABE
114
PLANTE PROTEICE ( LEGUMINOASE PENTRU BOABE)
MAZARE PENTRU BOABE
151
FASOLE PENTRU BOABE
152
LINTE
153
BOB
154
LUPIN
155
ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE
156
PLANTE INDUSTRIALE
FLOAREA SOARELUI
201
RAPITA
202
SOIA
203
IN PENTRU ULEI
204
ALTE OLEAGINOASE
205
IN PENTRU FIBRA
206
CANEPA PENTRU FIBRA
207
TUTUN
208
PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE
209

ALTE PLANTE INDUSTRIALE
PLANTE TUBERCULIFERE
CARTOFI TIMPURII
CARTOFI SEMITIMPURII
CARTOFI TARZII
ALTE CULTURI DE CARTOFI
PLANTE RADACINOASE
SFECLA DE ZAHAR
SFECLA FURAJERA
LEGUME PROASPETE, PEPENI
LEGUME PROASPETE
PEPENI VERZI SI GALBENI
FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

210

PAJISTI TEMPORARE (artificiale, insamantate
pe teren arabil pentru mai putin de 5 ani)

450

251
252
253
254
301
302
351
352
400

PLANTE DE NUTRET
451
LOT SEMINCER
500
ALTE CULTURI IN TEREN ARABIL
550
II. PAJISTI PERMANENTE
PASUNI NATURALE
601
FANETE NATURALE
602
III. CULTURI PERMANENTE
POMI FRUCTIFERI
MERI
651
PERI
652
PRUNI
653
CAISI SI ZARZARI
654
PIERSICI
655
CIRESI SI VISINI
656
GUTUI
657
DUZI
658
ALTI POMI FRUCTIFERI
659
CASTANI, NUCI, ALUNI SI ALTE SPECII INRUDITE
CASTANI
701
NUCI SI ALUNI
702
ALTE SPECII
703
HAMEI
750
ARBUSTI FRUCTIFERI
ZMEUR
801
COACAZ
802
CAPSUN
803
ALTI ARBUSTI FRUCTIFERI
804
PEPINIERE
PEPINIERE VITICOLE SI PLANTATII
901
PORTALTOIPOMICOLE
PEPINIERE
902
PEPINIERE FORESTIERE
903
ALTE PEPINIERE
904
ALTE CULTURI PERMANENTE
TEREN IN PREGATIRE PENTRU LIVEZI
950
TEREN IN PREGATIRE PENTRU VII
951
TEREN IN PREGATIRE PENTRU ALTE
952
CULTURI PERMANENTE IV VII
VII PE ROD CU STRUGURI PENTRU VIN
961
VII PE ROD CU STRUGURI DE MASA
962
VII TINERE NEINTRATE PE ROD
963
TEREN NECULTIVAT
970
CULTURI ENERGETICE
RAPITA
980
FLOAREA SOARELUI
981
SOIA
982
PORUMB
983

