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1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D 

Declaraţia de suprafaţa D 

• 1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D 

Anexe 
grafice 

Harţi (formal hârtie) D 

• 1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D 

Anexe 
grafice Digitizale IPA-Onlln» D 

• 1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D 

Dovada cont Dancer activ • 
• 1. Schema de plata unici pe 

suprafaţa- SAP5 D 
Copie CI'BI/aasapOrl D 

• 1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D Documente sdeiiate pentru dovedirea tomnei de organizare, înregistrării fiscale ţi 

gdmi nistrator desemnat • • 1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D 

In T.T\7 rte reprezentare procura notanalA'fle legav a de împulernicife JI copii ClrtJI 
titular de cerere si Împuternicit U 

• 1. Schema de plata unici pe 
suprafaţa- SAP5 D 

Declaraţie deeligihiliţateJ conformitate GAFC pentru suprafeţele depajişti 
permanenta (Anaua 1' 2. după caz) insolită de documentele justificative 
aferente 

D 

• 

2. PUt' naţionale directe 
complementare: a . - • 
- PNDC 1 - culturi în teren arabil a . - • 

- PNDC i - in pentru fibra a 

Copia conmdulLJi / angajamentului Fncneiat între fermier şi prirn-pnoceulor O 
• - PNDC i - in pentru fibra a Copia facturii liscale de cumpărare a seminţelor certrficate sau a certificatului de 

calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă D • - PNDC i - in pentru fibra a 
Acle doveditiosne privind livrarea (proces-vertal de recepţie, factura fiscala, bon 
fiscal sau alte asemenea) n 

• 

- PNDC 3 - clncpa pentru fibră 

n 

Copia Gorilractulul 1 angajamentului încheiat între fermier ţi procesator D 

a 
- PNDC 3 - clncpa pentru fibră 

n 
Etichetele oficiale ale aaminiMor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepa D 

a 
- PNDC 3 - clncpa pentru fibră 

n Declaraţia privind varietăţile de cânepa cultivate ţi cantităţile de seminţe utilizate/ha D a 
- PNDC 3 - clncpa pentru fibră 

n 
Copia autorizaţiei de cultivare a cânepei • 

a 
- PNDC 3 - clncpa pentru fibră 

n 

Acte doveditoare privind livrarea (proces verbal de recepbe. factura fiscala, bon 
fiscal iau alte documente ) • 

a 

- PNDC 4 - tutun a 
Copia contractului de cultivare încheiat Intre fermier/grup de producători şi prim-
procesaiorui autorizat de MADR. înregistrat la DAj • a - PNDC 4 - tutun a 
Declaraţia da livrare a tutunului livrat vizai de către DAJ • 

a 

- PNDC b • hamei • 
Copia contractului de vaniare-cumpărare Încheiat intre fermier si cumpăritor vizat 
la DAJ D 

a - PNDC b • hamei • Pnoces-ueiual prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivata cu hamei 
a fost recoltată, întocmit şi înregistrat la DAJ • a 

• PNDC 5 - «feclă de zahăr a Copia contractului încheiat între fermier ţi procesatorul aulonzat (fabrica Ce zahăr) 
vizai la DAJ D a 

3. Schema separau pentru fanar a Copia contraetu Iu 1 încheiat între fermier ţi procesatorul autorizat (fabrica de za har) 
vizat la DAJ • a 

i. Schema de sprijin pentru orei din 
zonele defavorizate altele decal 
zona montana • Parcelele pentru care se solicita acest tip de plata se afla in UAT-uri eligibile • • 

S. Sprijin pentru zona montana 
defavorizată - ZMD • Parcelele penlru care se solicita aceste forme de sprijin se afla în uAT-un eligibile 

Fermierul se angajează sa continue activitatea agricola timp de 5 ani de la 
efectuarea primei plaţi 

• • 
6. Spri|in pentru zonele defavorizate 
altele decât zona montana (zona 
semnificativ detavorizata-ZSD şi 
zona defavorizată de condiţii 
naturale »p*cilite-ZD5| 

• Pa rceieie pentru ca re se solicita aceste forme de sprijin se afla in UA [un eligibile 
Fermierul se angajează sâ continue activitatea agricola hmp de 5 ani de la 
sfectuaraa primei plaţi 

• • 

7. Plaţi de aB^-mediu: 
- PI Pajreti DU inaItă vnlonre nHluială 
• P2 Practici agricole tradiţionale. 
-P3: Pajişti importante pentru pasan. 
-P4 : Culturi verzi. 
- P5: AgncuUure ecologica. 
- P6. Pajişti Importantepentru fluturi 
- P7 Terenuri arabile impotente ca 
zone de nra ntre pentru gaşca cu gal 
roşu 

a 

P 1 . C I 2 . 
P 3.1. P 3.2, 
P 4 . P S . 
P 6 . P 7 

Parcelele pentru care se solicita acest tip de plata se afla in UAT.uri 
eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-
mediu pe suprafeţele pentru cane solicita acest tip de plată timp de b 
ani de la semnarea acestuia 

• 
a 

7. Plaţi de aB^-mediu: 
- PI Pajreti DU inaItă vnlonre nHluială 
• P2 Practici agricole tradiţionale. 
-P3: Pajişti importante pentru pasan. 
-P4 : Culturi verzi. 
- P5: AgncuUure ecologica. 
- P6. Pajişti Importantepentru fluturi 
- P7 Terenuri arabile impotente ca 
zone de nra ntre pentru gaşca cu gal 
roşu 

a 
P 5 

Copie contract incneial ir-ţir orgarMsmu ctt inspecţie ţi cen ficare SI • 
• 

7. Plaţi de aB^-mediu: 
- PI Pajreti DU inaItă vnlonre nHluială 
• P2 Practici agricole tradiţionale. 
-P3: Pajişti importante pentru pasan. 
-P4 : Culturi verzi. 
- P5: AgncuUure ecologica. 
- P6. Pajişti Importantepentru fluturi 
- P7 Terenuri arabile impotente ca 
zone de nra ntre pentru gaşca cu gal 
roşu 

a 
P 5 

CUI organism certificare 
• 

• 

7. Plaţi de aB^-mediu: 
- PI Pajreti DU inaItă vnlonre nHluială 
• P2 Practici agricole tradiţionale. 
-P3: Pajişti importante pentru pasan. 
-P4 : Culturi verzi. 
- P5: AgncuUure ecologica. 
- P6. Pajişti Importantepentru fluturi 
- P7 Terenuri arabile impotente ca 
zone de nra ntre pentru gaşca cu gal 
roşu 

a 
P 5 Copie fss de înregistrare a beneficiarului in agricultura ecologica D • 

7. Plaţi de aB^-mediu: 
- PI Pajreti DU inaItă vnlonre nHluială 
• P2 Practici agricole tradiţionale. 
-P3: Pajişti importante pentru pasan. 
-P4 : Culturi verzi. 
- P5: AgncuUure ecologica. 
- P6. Pajişti Importantepentru fluturi 
- P7 Terenuri arabile impotente ca 
zone de nra ntre pentru gaşca cu gal 
roşu 

a 
P 5 

Copie după certificatul de conformitate sau maşter certificai • 
• 

CÂMPURILE NOTATE CU „" 'SUNT OBLICA TORH. 



111.1 A N G A J A M E N T E Şl DECLARAŢI I 
Subsemnatul .incailalede mă angajez- şi declar să am luat la cunoştinţă: 
1. Condiinie şi modalităţile de acordare a plaţilor directe, conform reglementărilor europene ţ i naţionale pe care treouie ia le respect: 
• exploatez un teren agncol cu o supralata de cel puţin 1 lia, iar suprafaţa parcelei agricole este de cel puţin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, 
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuşlilor tmctiten. suprafaţa mirară a parcelei este de cel pu|in 0,1 ha (conformări.? alin.1 Iii ..a din O.U.G. nr. 125/ÎQ0&, 
cu modificările şi completările ulterioarei ut ceiuS bvetitot tredilionaSe. stiftsfsţa minime e J g r » s percafetor peiU/u Pachetul 1.i ? sie Mdsimî ? f* esle de 0 3 fia 
frânt PNQR 2007-2011 versiunea consolidată^ 
- declar toate parcelele agricole eligibile ţ i neeligibile pe care le utilizez; nededararea întregii suprafeţe utilizate aliaje după sine sancţiuni (an. S£ din Rsgulamettiu) 

C£ nr. 1122/2Q09. cu modificările şi completările ulterioare): 
• depun anual o singură cerere unica de plată pe suprafaţa, indiferent daca parcelele ce care le ulilizez s jn i ujate în lecaiiiati .' judeţe diferite: 
- respecl cerinţele de ecoconrjiiwnaiitaie regiementaie prin legislaţia naţionala, pe toata suprafaţa agricola a espioaiaiiei. respectiv. Bunele conrji|ji agricole şi de 
mediu (GAEC), Cerinţele legate in matene de gestionare (SUR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu) eonlorm cap. III.3. ANGAJAMENTE 51 
DECURAJII - CERINŢE DE ECO-CONDIIIOMAUTATE. 
2. Nerespedarea condiţiilor da etigibritate pentru acordarea plăţilor directe, precum şi înscrierea cu intenţie In formularul de cerere şiJsau Tn documentele aferente 
cererii, a informaţiilor incomplete i neconfoime cu realitatea, atrag după sine sancţiuni de natura financiară şi/sau penală, după caz. 
3. Beneficiarii plaţilor tirecte pot li persoanele fizice si/sau persoanele juridice care utilizează lerenui agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, 
arendaţi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor tn partlclpaţiurte. bcalart sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul siftau locatorul nu 
beneficiază de plăţi diteete pentru terenul arendat, concesionat şiteau închiriat conform art. 6 din O.U.G, nr. 125/2006. cu modificările şi completările ulterioare, 
Beneficiarii rentei viagere pemru suprafeţele arendate/ înstrăinate, conform LegH nr 247W0L cu modificările şl completările ulterioare nu beneficiază de plan directe 
pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţi. 
4. A.P.IA poate solicita documente suplimentare in cnoe moment, documente pe care trebuie să le prezint in termen. 
5. In cazul Tn cane refuz efectuarea controlului pe teren, cererea unică va fi respinsă de la plata conform ad 26 alin 2 din Regutamerîrut CE nr. M22/2QQ9. cu 
modificările şi aamptetările ulterioare. Dacă au fost acordate si plaţi pentru măsurile de Dezvoltare ruraiă (LFA şi agro-meciu) in campaniile anterioare, acestea se 
recu pereaza intrucăt se consideră nerespeetate de angajament conform art. 4 din Regulatrmit'J CE m 6572071. 
6. in cazul In care după depunerea cererii urce de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă 
utilizată a exctoalaliei, transferarea proprietăţii fermei căite un alt utilizai» agricol aprobarea unei renle agricole viagere, are scuimbari ale datelor din formularul de 
solicitare) In termen de 10 zile, le comune in scris la A.P.l .A, conform an 7 alin.1 lit.jdrnO.rj G nr. )Î5/200S, cu modificările şi completările ulterioare 
7. Dacă eipioatdjia a (ost afectată de un caz de forţa majoră comunic acesi fapt Tn scris la A.P I A în termen de 10 zile lucrătoare de la dana ia care pot face acest 
lucru (conform ari. 75 alin, 2 din fleţjufaweritol CE nr 1122/2009. cu modificările si completanle ulterioare şi art. 31 r*n fleguJamenM CE w. 73/2009. cu modificările 
ş completările ulterioare} şi prezint documentele doveditoare privind apariţia: cazului de forţă majoră sau circumstanţe ejroepţiooale. Cazurile de forţâ inajuâ sunt: 
.decesul agricultorului, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, un dezastru natural sever cate afectează grav exploataţia agricolă, distrugerea 
accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor aflate pe exploatate, o epizootie aleelând total sau parţial şep:clul agricultorului". 
fl. Schimbarea categoriei de loosmţă a terenului, inclusiv pajişte permanentă {păşuni fănete), se face numai in conlcrmitato cu legislaţia în vigoare, respectiv LQQsa 
nr. foV!59l republicată, cu modificările si completările ulterioare. Suprafeţei swese din circuitul agricol nu fac obiectul prezenţei declaraţii 
9. in eaîul constatării unor neregulifrauoe, A.P.l.A. intieorinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform an 80 din ReoutamefMJ CE 
nr. 1122/2009, cu modfficările şi coinplelările ulterioare şi/sau aplică prevederile O. UG. nr.fâ/2011. 
10. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşle conform CorMrf Penal al Românim, republicat, datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe 
suprafaţă şi in documentele anexate suni reale, corecte, complete şi valide 
11. Mu se acordă n o o plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condi|n pentru oto|jnerea plăjiior aferente schemelor de spripo, cu scopul de a ob|pne un 
avantaj contor obiectivelor respectivei scher1wm3su.fi de plată conform an, 30 din fleguisme*/ C£ nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare 
12. Structurile, do Control dolâ nivelul MA.D.ft., A.P.l.A., A.P.D.RP, Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Curţii de Contur a Romanici, CtC. au dreptul 00 
a verifica informaţiile conţinute fn formularul cererii unice de plată pe suprafaţă, raportul de control pe leren, caietul de agio mediu registrele centabje. dovezile de 
plata şi in alte documente di n dosarul cererii in baza ari. 27 din Aegufamsntu/ CE nr. 73/2O0A cu modificările şi complelarile ulterioare. 
13 Sunt de acord ca dalele din oererea de plată si documentele anexate să fie introduse în baza de date IA.C.S, (administrată de A.P.l A in baza art. U. ÎS din 
ficgyfsmpnWCE"™: jyiQQţ W modificărite şi comciaSnlc uNeriwntf, verificat» contorm an. Z8 , 30 sBn. (1), (î), ounctul a, slin. (3J, (4), art. 31. 35, 47,48, 49.50 
din fleaulBfttenfrJ CE nv ii22/2009. cu modificai* şi completările ulterioare si art 20. 22.24 din RegufaoiertfuJ CE rtr. 73r2009. cu modilicările şi complelarile 
ulterioare (fn vederea catailârii piftii) şl transmise autorităţilor repipor^hile îrt vederea e aho'S- de ::.l :in HtH11s1 ctk şi evaluări economice, precum şi să fie făcute 
publica cu respectarea prevnrlarilor Legii' &7Î/2Q01, cu mndrticările şi complelarile ulterioara şi a Reţgutaimsnfuriui nr. 259/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
14. Declar că la momentul completării declaraţiei de suprafaţă 2012 am avut la dispoziţie suprafeţele determinate (conslatate) în urma controalelor pentru cererea 
depusă antero* şl parcelele ionizate aşa cum au tezuftat îh urma controalelor conform an. 19 dm Heu/jierrantu,' CE nr. T3/20QS, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art- 20 din Pesylamsnfuf CE ni. 1122/1003, CU modificărie şi completările ulterioare. 
15. Mă oblig să desfăşor activitate agricolă in zona defavorizată ţZfJD. ZSD. ZDS] timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respecl cerinţele de ecc-
condt|ionaiitate pe întreaga suprafaţă a espioataţiei (numai pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află in zonele defavorizate şi sdicifă sprijinul 
corespunzător). 
16 Pentru măsura 214 - plaţi de agro-mediu este obligatorie linenea eĂdenjei agricole (caietul de agro-mediu trebuie completai şi păstrat pe toata perioada de 
desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei tn vigoare), fiind condiţie oe etigibililale. Declar că am prmt modelul de caiet de agromediu pentru anul 2C12. 
17. Declar ca am fost informat asupra condiţiilor de eligibilitate şi am primit un exemplar din Instnictiuntle tfe compfefare a forrrMlaruJuf de cerere unica de fifafă pe 
suprafaţă 20H, nu-ANGAJAMENTE ţi DECLARAŢII, m.i-ANGAjAMEtiTE ţi DECLARATH-CERINTE OE ECQ-CQND!TIONAL>TATE, III.2-ANGAJA»ENTE $1 

DECLARATU-MASURI DE AGROJtEDIU (dacă este cazul) 
1B. Dacă o schimbare survenita in legislaţia comunitară sfsau naţională nu este acceptată de către scticitanlul eligibil penlnj măsurile de dezvotlare rurală, poale fi 
accesată clauza de revizuire pentru angajamentele de aqro mediu sau angajamentul aflat in derulare poale fi mehe at pentnj Măsurile 211 şi 212 fără rambursarea 
plâljBr efectuate anterior, eonlorm RN.D.R 2007-2011 versiunea consolidată Am luat la cunoşrjnţâ că peniru anul 2012 s-au modrfical cerinţele de eco^ 
oonditanalkalH drept urmare, conform PND.R , pot solicita fn acest an completarea declaraţiei de revizuirarinchidere a angajamentului de agro-mediurzona 
defavorizată i.MO. ZSD. ZDS) în derulare, pana la dala de 11.06.2012 inclusiv. 

Semnatu re trtuIar cerere f reprezentant, administralor desemnat I imputernicit Ştamp ila: 

Mume si prenume în cUrîmputcmlcl ţ 
Ceninji judeţean.' local AP IA 

Controlul vizual a fost realizat [se bifează codul controlului vizual): A Q B Q C Q 
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care reali^eajă controlul vizual: 

Data şi semnătura: 

Data: 
1201! 

Cererea prelucrată: 
Numele şl prenumele operatorului SAPS: 

Data şi semnătura 
Numele şi prenumele verificatorului SAPS: 

Dala şi semnătura  

scher1wm3su.fi


III.2 ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII*} - MĂSURI DE AGRO-MEDIU 

Declaraţia faplicabilă doar pentru aplicantii paGhetalur 1si 61 
Dedai pa propria răspundere că nu am utilizai ferlilizHnti chimici 91 teau produse de prc-lectiB plantelor in ultimii 5 ani pe 

suprafeţele peniru care solicit sprijin financiar pentru pachetul l-Paj sti cu inaRă valoare naturală ţi pachetul S - Pajişti importanle penlm 
fluturi"). 

Data: Semnătura 
Angajamente 
1. Mâ angajez să respect cerinţele minime relevante pentru masurile de agra-mediu'), cerinţele legale In materie de 

gestionare (EMR) precum ;i Bunele Condiţii Agricole si de Mediu (GA£C) pe întreaga suprafaţa a fermei si pe toată durata 
angajamentului. 

Osia Semnătura 

2. Mă angajez să respect Gerinţele de management aferente pachetuluirpacheţelDi de agio-mediu solicitat pe suaiatete e pentru 
caia aplic pe toata durata celor 6 (anei) ani de la data semnării angajamentului şi se menţin a evidenta a activităţilor de agro-mediu pe 
aceste suprafeţe [wmptelend un caiet pnvinrj activităţile de ajfp-mediti) pe o perioada de cinci am consecutivi « iu i în car* am semnat 
angajameniuk 

Dala: Semnătura 

i. Mă artşajez să informez in scris A.P.I.A. in situaţia In care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la 
standardele obligatorii sau la cerinţele rjeecocorwiţionalitale intervenite in timpul angajamentului ***) . 

Dala' Semnătură 

4. Mâ angajez ca închid cu clauza angajamentul iniţial In cazul în cară supralaţa aflata sub angajament da agro-mediu creşte cu 
mai mull de 50% ţi deschid un nou angajament pe suprafaţa majorata, pe o perioadă de a am începând cu anul în curs [fermierul va 
smnria r'rr «cest sens uri rjou itfK/ajHffat.'tj 

Dala. Semnătura 

vigoare 
5. In cazul in care suprafaţa aflata sub angajamentul de agro-mediu se neduce, suport consecinţele prevăzute de legislaţia în 

n,-t.i Rfinn.lti.r.'i 

6. In cazul in care solicit plata pentnj pachetul £ prezint la APIA pană la dala de 15 octombrie 2012 o copie după certificalul de 
conformitaie aau maşter certificalul 

Dala: Semnătură 
Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) 

(Acest pachet se poate apl ica doar m unităţile admi nistrativ teriloria le eligibile i U AT din Anexa 4B2 d in PHQR 
2007-2013 pe pa] işlile cu înalta Valoare Natu rală. precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate 

extensiv ca pajiali prin COSII şi/sau pâşunalj 
Cerinţa da management. 
- utilizarea farulizanţilor chimici esla interzisă 
- utilizarea ^adiţionala, a gunoiului de grajd esle permisa până în echrvalentu I a maxm 30 kg. N s.a./ha. 
- utilizarea pesticidelur asie interzisă. 
• eo$itui poaio inter» doar după data de 1 iulie. 
- masa vegetală cosna trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două sâplâmam de ia efectuarea 
cositului: 
- pâsunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar: 
• păşunile inundate nu vgr fi pgţunsle mai devreme de douS săptămâni de la retragerea apelor. 
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament: 
• nu var f< realizate însămânţau de suprafaţă sau suprainsamănţăn. Se pot face însămânţaţi cu specii din flora 
locala doar in cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează1 sau suni afectate accidental. Pachetul 1 şi 
pachetul 2 se pot aplica in combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de leren 
Data' Semnătura ._!!!!!i!±  

Pachetul 2: Practici agricole 
tradiţionale 

( P U I 
(Opţional poate fi aplicat doar 
in combinaţie cu pachetul 1. 
adică acest pachet poala A 
aplicat doar dacă s a aplicat si 
pentru pachetul 1} 

Cerinţa de management: 
lucrările cu utilaj» 

mecanizate nu sunt permise 
pe suprafaţa pajiştilor 
sub angajament. 

Dala: 
Semnătura.. 

Pachetul 3: Pajişti importante pentru pisari |P 31 
lAcesl pachet 3» poale aplica doar in unităţile admmialrativ teritoriale eligibile 1 

UAT din Anexa 4B2 din PNDR 20Q7-2013i 
Varianta 3 1 Cm Cm (P3.1> 

Cerinţe de management: 
- utilizarea fertilizantilur este interzisă 
- utilizarea eesliciflelor este interzisa, 
- oositu l se efectuează doar după dala de -31 Mie: 
- cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul aoesleia 
- o bandă netosrtă lată de 3 meiri va ii lisată pe marginile fiecărei parcele. Această 
bandă poale li cosită după data de 1 septembrie: 
- masa vegetală cosna1 trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de 
două săptămâni de ia efectuarea cositului; 
• păşunaluIseefeclueazi cu maximum (h. 7 UVM pe hectar. 
- păşunile inundate nu vor fi paşunate mai devreme de două săptămâni de ia 
retragerea apelor: 
• este mieros aratul sau discuitei eajistiioj atiat* sub angajament 
- nu vor ii realizate insârnânţă-i de suprafaţă sau supraînsâmânjâri. Se pol face 
[nsamanţărl cu specii din Hora locală doar in cazurile când anumite porţiuni de 
pajişte se degradează sau suni afectate accidental" 
- lucrănle cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate Sub 
angajament, cu eicepb'a celor operele cu forţa animală. 
Data 
Semnătura: 

Pachetul 3: Pajişti importante pentru pasări ţp 2) 
Varianta 3.1 Lanius minor şi Falco v*sp*rtmus fPXÎj 
Cerinţe de management: 
- utilizarea fertilizanţilor este interzisă, 
- utilizarea pestiCidelor este mlerzisă. 
- cositul trebuie efectuat cel mai tărziu pană la dala de 1 
iute: 
- cositul se e*ectueaza m etape: 
- D bandă nuoosilâ lală de 3 meln va fi lăsată pe marginile 
fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită 
după data de 1 septembrie : 
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa 
pajiştii nu mai târziu de doua sapiamâni de la efectuarea 
cositului. 

pâsunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar: 
- păşunile inundate nu vor fi paşunate mai devreme de două 
săptămâni de ia retragerea apelor; 
- este interzis aralul sau discuitul pajiştilor aflate sub 
angajament; 
- nu vor fi realizate insămânţăn de suprafaţă sau 
Suprainsămănţin Se pot face însemănţăn du Specii din flora 
locale doar Tn cazurile t ind anumite porţiuni de pajişte se 
degradează sau sunt afectate accidental: 
. lucrările cu unlaje mecanizaie nu suni permise pe suprafaţa 
pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operai» cu 
forţa animală. 
Dala Semnătura 



P a c h e t u l 4: Cul tur i verz i ( P 4 ) C e r i n ţ e d e m a n a g e m e n t : 
• s a m â n a r e a cullunlor verzi trebuie realizata In perioada Ol august - 3 9 septembrie. P lante le ce pol fi utilizate ca si culturi verz i sunt: m a z ă r e a , 
mSza'rictiaa rapita. mustarul, lupinul. sullina: 
- In cazul în ca t» s e m â n a r a a culturilor verzi se real izează pe ana parcela decât cea indicata In cererea unica de (Mata, fermierul a re obligaţia ea 
notifice c u privire la acest aspect In termen de 10 z i le de la înfiinţare, dar nu mai târziu d e 3U septembrie , in caz contrar fimd exclusa d e la prlalâ 
suprafaţa respectiva. 
- doar ferliluanlii organ i a pa l fi utilizaţi inaintee infiinr.arn cultur-br v e r / i Utilizarea feriilizanţilDi chim ci pentru culturile verzi este interzisa, 
• b lomasa formata f iebuie Sâ * e ineorpora l i rn sol m'per ioada 15 februarie - 31 martie; 
- In caşul in c a i * fermierul nu poate sâ incorporeze in sol b icmasa formata in perioada 15 februarie - 3 1 mart ie, datorita condiţiilor cl imatice 
nefavorabile ( zăpada seu băltirea apei ) acesta a re obligaţia de a notifica A P I A cu privire le aoest aspect pane cel târziu le data de 3 1 mart ie si d e 
,i Incorpora blomasa formala Imediat ce condiţiile ţ lenal ice ii vor permite dar nu mai târziu de data de 1 5 aprilie-
•lucrările ag rtcole necesa re pemnj u rmStoaiea cultu râ po l începe d c a r n upâ ce 5- s realizat a c e a s t i acţiune: 
- nu « t e permis aratul pajiştilor existente tn ferma pe toata durata angajamentului . 
• s # poale achimtia anual suprafaţa pentru cară aplica acest pachet cu atte suprafeţe localizate in cadrul aceleiaşi ferma dar cu condiţia meni meni 
valorii de suprafaţa a ngajatâ fn cadrul acestui pachet tn primul an de angajament 
Având in vedere ca cerinţa G A E C 1 specifica faptul ea .pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna sau sa fie lâsat 
nelucrat pe cel puţin 20% dm suprafaţa de leren arabil a fermei", pentru a se evita orice suprapunere c u acest G A E C . acest pachet s e poale aplica 
pa m a x i m u m â D % din supiaFala de I t r t n arabii aparţ inând unei forme A ş a d a r suprafaţa s i r e laras obiectul pacxietului A trebuie să fie diferita d e 
cea pe care este abligalarie resneclarea C A E C 1 . 
Pachetu! 4 poate fi combina! pe aceeaşi suprafsia de teren arabil cu variantele P 5. lespectiv: 6.1 -Culturi agricole pe teren arabil sau 6.2 - legume. 
Pachetul 4 nu poate fi combinai pe aceeaş i suprafaţa de teren arabil Cu pachetul 7 . 
D a t a : Semtiatur»  
P a c h e t u l S: A g r i c u l t u r a e c o l o g i c a ( P 5 ) 
C e r i n ţ e de m a n a g e m e n t : 

-terenurile agricole pentru cane se încheie angajamente trebuie sâ fie înregistrate ca terenuri certificate m sistem ecologic * câlre un organism de 
inspecţie şi certificare aulorizar Tn Ganlormilala cu Regulamuntul 634/2007 cu madiî icânle Si completările utferioare Suprafeţe IE pentru care se 
mcheie angajamente in cadrul acestui pachet trebuie s a continue s ă fie inregistrate de către un organism de inspecţie si certificare pe toalâ perioada 
angajamentului ţ i s i continue sa fie utilizai conform metodelor de producţie ecologice Tn conformitate cu legislaţia aferenta 
•nu « t e permis aratul pajiştilor existente in ferma pe t o a U durata angajamentului Aceasta cerinţă s e a p l i c i la toate parcelele agricole utilizate ca 
pajişti permanente, mclus-v cele care nu l ac obiectul unui angajament d e agro-mediu. 
- v i zează terenurile agricole certificate in agricultura ecologica existând următoarele variante/sub-pachete: 
Varianta 1.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) Varianta 5.4 Vii 
Varianta 5.2 L e g u m e finclusiv ciuperci si carto/r.) Vaf/anta 5.5 Plante medicinal* ţi aromatic* 
Varianta 5.3 L ivez i 

Var iantele nu p o l fi combinat? pe aceleaşi parcele. 
Dala . Semnătura  
P a c h e t u l e: Pa j iş t i I m p o r t a n t e p e n t r u fluturi | M a c u l l n e a s p ) 
Cer in ţe de m a n a g e m e n t : 
-Utilizarea fertilizanl'lor dumic i este interzisa 
-uti l izarea tradiţionala a gunoiului de grajd es te permisa pana In ectirvelentul a max im 3 0 kg . N s . a i h a . 
-uti l izarea pesl i t idel t r este interzisa 
-Cositul poate Tncepe daa* după data de 25 august 
-Cositul se poete efectua manua l sau ou utilaje mecaniza te de mica capacitate, fiind interzise folosirea utilajelor grele ( sevor fo loe i utilaje Cu o m a s a 
redusa de p â n ă la 4 M Kg iar lăţimea lamei nu trebuie sâ fie mai mare d e 1 2 m) 
- M a s a vegetala cosilâ trebuie adunata de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de doua s â p t â m â m de la efectuarea cositului 
•Pasunatul se efectuează cu maxim 0 .7 U V M pe hectar 
•Păşunile inundate nu vor fi pă ţuna te mai devreme d e doua săptămâni de la retragerea apelor. 
•Este interzis aratul s a u discuitul pajiştilor aflate sub angajament 
-Mu vor fi realizate insamânţan de suprafaţa sau supta insamânţan. S e pol face însămânţau cu specii din flora l o c a l i d o a i In cazuri le când anumite 
porţiuni de papişfe degradează sau suni afectate accidental 
-Sunt interzise acţiunile care sa conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament . 
Data Semnătura: 
P a c h e t u l 7: T e r e n u r i a rab i le i m p o r t a n t » c a z o n e d e hrăni re p e n t r u g ă s e a c u gât roşu 4 Brânca nr f icol l is ) 
Cer in ţa de m a n a g e m e n t : 
-în fiecare a n de angajament , după da la de 15 septembrie, trebuie înfiinţata o cultura de cereale de t o a m n a (grâu. orz. secara, tnticale) sau de rapiţâ. 
- însămânţarea cerealelor de toamna (grâu. orz secara. Inhcale) sau a rapilei t r e b u « finalizata înainte de data de 16 octombrie. 
-parcelele angajate pot fi însămânţa te cu porumb nu mai târziu de data de 15 mai. iar porumbul nu va fi iscollat înainte d e d a t a de 15 septembrie, 
-la recoltarea culturii de porumb este lâsatâ o supreta|a de minim 5 ">•- nerecoltalâ sau in situaţia rn care nu es te lnfun(alâ o cultura de porumb, Tn anul 
respectiv de angajament fermierul es te obligat sâ asigure o cantitate de i a d kg de porumb boabe pe hectar in cel pulul un punct de hiânire situai pe 
suprafaţa f ierarul narceln angajata . 
•in situaţia in ca ie s e înfiinţează" o cultura de porumb, in anul respectiv, pe parcela angajata, cultura d e toamna este incorporata in sol până cel târziu 
la finalul lumi martie 
-pe per ioada c e 5 ani a angajamentelor esfe obligatorie Înfiinţarea in cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii . 
•peslicidele si fitostimu latorii iingrasamintese naturale) nu pot fi folosite in perioada cuprinsa intre inssmânlarea culturii d e toamna şi 15 manie : 
•se interzic lucrările agricole in perioada ÎS octombrie - 15 martie: 
-este Interzisa folosirea mciodelor de alungare susau utilizarea otrâvunlor In perioada cuprinsa Intre 15 octombrie şi 3 1 martie: 
-pâsunatu Ieste interzis Tn perioada începând cu 15 octombrie, pânâ în 15 martie pe parcelele aflate sub angajament . 
-este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei . 

A v â n d tn vedere ca cerinţa G A E C t specifică faptul ca: . p e timpul lemll terenul arabil trebuie s i fie acoperit cu culturi de toamna sau sâ te lâsat 
neiucrat pe cei puţm 20% dm suprafaţa de teren arabii a fermei" pentru a se eviia once suprapunere cu acest G A E C , acest pactiet se poate aplica 
pe maximum 80% dm suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Aşadar suprafaţa care face obiectul pacbetului 7 trebuie sâ fie diferită de cea 
pe care es te nbligalnria respectarea G A F C 1 Pachetul 4 nu poale fi aplicai pe aceleaşi parcele agi cnle cu Pachetul 7 
Da la Semnătura ..„ss 

7 Ar/gajamenteie <sa acto-meoiu sa vor semne da termen numai In primul an urniĂnd Insa ca Jn anii ufmatort fZ-Sj sa compiateie partea I şt SI din totmolarul coterii da ptetâ. 
pentru a beneficia de sun/w. Jn cszuf rrr cure sup'ateta etteti sub enşmjatnent ere earo-tnedm crasr* cu nwi muft tiv 50% tată de suprafeţe detetnrtneti rrr ptirvu' an de 
anga/amenl. angajamentul irniial se mefltfle cu cleulă s* se oescffiioe un nou answarnenr pe o perioeClâ de S em pe suprafaţa meroreH ineepind i u anul in tws . Femterul va 
semna Jn « a a r sens un nou angajament. 
") h SfusţiB ffl cer» JSrmisnjr vlUiissiS « o s * sutmfeis mai pufin do 5 »/H. dedaiaSla va avea aplieatmilat» Ooer pa/rlnj parmixi* anfeooart 'fi caia lanniervl * uflltfsl eftcffe 

soelea^p/Bfflfe. 
""J I" catul «1 c»i«. rn (jftipt*' anumiemertfirfiii, st mosiocs stamiartoi» owssuyii iies&n* a v r u ^ w c * s»u ntitmini /Wvamtl sau certnfei» de eco-concujBnswer* * • 

modrftcăffle nu suni acceptate de oanefcier. angajamenrur va J> anotat făta rambursarea plăţilor efectuate pană la acea dată, siiuetîe care necesită completarea şt depunerea 
declaraţiei o» revitulra a anaafsmertfullir Clatua da eavifttua s# poafa- aplica numai tn cursur campaniei rn cară a svrvaftH tnoctiticatea legislativa' pani maxim la momantut 
lerwenubjt urniră oe depunora a căraţilor unica ne pistă- pentru campanta următoare Pentru anttl zbrz s-ou modificat cartnîato da eco-condttiorranrate drept urmata, conform 
PUDR. Srmiem pot solicit* in atest ar> osn^arema deti*j»f>*i de « i w i * arig*)i™*Atuiw pentru mişun* di" are 2 in dtmlam edict pot epece detn* d* r*vi:ui», pan» n 
dala de !! os 2011 mduîiv. 
'" •> Patteta p6 care nu S6 tetpeCtS OSfiOla mininii referentă se HChde de ia plaf i aflro-rt»<*u Cenfomt Ordinului M A O R n r 17Sr70i f 



III.3. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII -CERINŢE DE ECO-CONDIŢIONALITATE 

Subsemnatul in căinate de neclar c i am 
luai la cu-ioţlinia ; l m i angajez ia respect pe întreaga exploajle următoarele norme de eco-condiţion alital*: 

A. Bunele condi ţ i i agricole şi de mediu iGAEC) in «wlD'mirate cu prevedenie Ontt*>u(ui'jniits(irulir agncuititii ţi deivolISrii rurale ţi al nwfcliuto' 
mKfayuur ţipidvniQf rw 3Q/t4?/2Q1Q. W modffieWe Si CQnplefănJe ufenflff?-' 
I. Standarde pentru evitarea eroziunii toiului 
GAEC 1 Pe liTpnl iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit ri cu l.jri ce. :namnă şi/sau să rSmănă neutral duna recoltare pe «el puţin ?U% din 
suprafaţa arabila totală a fermei. 
GAEC 2, Lucrările sokilu- pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plane prăsitoare, inclusiv semănatul, se electueazâ de-a lungul 
curtata" de nivel. 
GAEC 3, Se menţin trasele e*istenre pe terenul agricol la iată de 1 ianuarie 2007. 
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică in sol 
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultiva' pe acelaşi amplasament mai mu It de 2 an i consecutm. 
GAEC 5. Nu asta permisă arderea miriştilor si a resturilor vegetale pa terenul arabil. 
III. Standarde penbu menţinerea structurii solului 
GAEC 6. Nu este pţ'misâ eieciuarea lucrării de arai in condiţii de um dilate excesivă a setului 
IV. Standarde pentru menţinerea unul nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole 
GAEC T, întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVWha şUsau prin cosires lor cei puţii o dată pe an, 
evidenţiate in registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi. conform modelului aprobai de Agenţia de Plăţi si Intervenţie 
pentru Agricultura. 
GAEC l i Nu este- permisă arderea vegetaţiei pe pajistfe permanente. 
GAEC t. Nu este permisă tăierea arborilor solitari ţi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole 
GAEC 10. Evildrea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusul pe terenurile cane nu suni tblosile in scopul producţiei. 
V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor 
GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei peniru irigaţii in agricultură. 
GAEC 12. Nu esle permisă aplicarea îngrăşămintelor de orice lei pe suprafeţele de leren agricol care se constituie in fâşii de proiecţie în vecinătatea 
apebr de suprafală, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile tipice cu panla medie de până la 12% şi de 3 m pe terenurile 
siluale în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 1214. 

B. Cerinţele legal» in materie de neatlonare (SMRt \r\ conformitate cu prevederile OroVnuIuf ministruSui agriculturii şi dezvoltării rurale, ai 
ffflnrslrufoi mediului si parJuntor tfm preşedintelui Autorităţii Hatiortete Senileie Veterinare srpenfru Stgwarila AHmentehr iv. 137/1155/42/2011: 
JHBNtt 
SMR1 Conservarea pasărilor sălbatice 
SMR 2 Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase 
SMR 5 PrOtec[ia mediului, in special i Solului, arunc când sa ulibzeaiă nămoluri de epurare în agricullură 
SMR A Proiecţia apelor împotriva poluării CU nitraji proveniţi din surse agricole 
SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună ţ i Horă sălbatică 
SĂNĂTATEA PUBLICĂ Şl SĂNĂTATEA ANIMALELOR; 
SMR 6 Identilicaraa şi înregistrarea porcinelor 
SMR 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor 
SMR S identificarea si înregistrarea animalelor din speciile ovine si caprine, 

C- Cerinţei* minime relevante pentru mi tur i le de iqnwnediu ****1 care trebui; rwpectate la nivel de fermi, conform Anexei 4B1 din 
Programuf Nafionsf de Dezvoltare Rurală 2007 - 20)3 
1 - Este permisa L Î iianea lumai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare si numai în conformilaile cu 
instrucţiunile de utilitare 
2 - Persoanele care folosesc produsele de proiecţie a plantelor trebuie sa fie calificate (sa ăua o atestare profesională). 
J - Persoanele cară folosesc produsei» de proiecţie a pianteJnr clasificată ca avănri 'toxicitate ridicală' sau ca 'lcxice' trebuie sS fie înregistrate la 
serviciul special dm cacfui ocnei iudetene din raza de activitate. De asemenea trebuie sa fie înregistrate la unitatea sanitar-veierlnata sau la 
inspectoratul j ude le * pentru siguranţa muncii. 
4 • Folosirea produselor de protecţie a plantator poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform 
instrucţiunilor de utilizare. 
5 - Tralamenlele cu produse de protecţie a planleta nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie 
sanitara, zonele de protecţie ecologa, precum şi în afle zone protejaie stabilite de autorităţile competente. 
6 - IngrăsăTiir.lclD naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 17fj kc rje ezpl | N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. 
T • Fermierii trebuie să respecte perioadele in care aplicarea (erlilizatcrilor este interzisa. 
t - Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin incorporarea inafâsămfnlekx Di sol ţ i luarea Tn considerare a 
condlţitor metearplagice. 
9 • Nici un lip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpada, pe ierenu ri tu apa în esoes sau pe terenuri îngeiate, 
14 • Nu vw li folosiţi leliizatori in apropie'ea resurselor da apă în conformitate cu următoarele îrtdicsţi: Faitlzator sd d - nu mai aproape de S m de 
apa Fertilizator ictiid - nu mai aproape de 33 m de apa. hi apropierea stadiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nlciu n tip de fertilizator la o 
distanţă mai mică de 100 m fală de staţia de captare a apei. 
11 - Fermierii trebuie sâ se asigure că logrăsărnintele sunt distribuite uii'ur m. 
12 - Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. 
13 - Interzicerea tolos*ii fertilizatorilor neautornatj pentru vânzare. 
14 - Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra aceasta activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, ţ i ce a 
se supune controlului unui organism de inspecta si certificare aprobat 
15 - in vederea prolejant speciilor de păsări migratoare este interzisa uciderea sau capturarea intenţionata, indiferent de metoda utilizată, 
Pentru P I, 1, î, B K apl ic i cerinţele minime de la 1 la 13. penbu P 4 cerinţele minime de la 6 I» 13, pentru P 5 sunt relevante 
cerinţele minime 1,6,7,12,13,14, Iar pentru P 7 cerinţele de l a i la 13 5115 

Data: Semnătură si' Ştampila: 
•j Parcata pe care .nu 3e respecţi cerinţa mimmâ relevanta se exclude de ia ptata egro-medtu conform Ordinului ti.A.Q.R. rw. Z7S-'Z0f I. 


