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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 

Nr.crt
. 

Elemente 
privind 

responsabilii 
/operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat Andreea Maria 

STROE 
Consilier superior   

1.2. Verificat Marian 
DUMITRESCU 

Șef Serviciu LPIS   

Traian CRAINIC Director Direcția 
IT-LPIS 

  

1.3. Avizat Raluca 
DAMINESCU 

Director DMMRRI   

Lucian 
ȘOLDĂNESCU 

Șef Serviciu SMMR    

Adrian PANAIT Director DJ   
1.4. Aprobat Cornel 

TURCESCU 
Director General 
Adjunct 

  

Adrian PINTEA Director General    
 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 

Nr. 
Crt. 

Ediţia sau, după 
caz, revizia în 
cadrul ediţiei 

Componența revizuită Modalitatea 
reviziei 

Data de la care 
se aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
1 2 3 4 

2.1. Versiunea 1 – 
2014 

Digitizarea parcelelor 
agricole; 
Pagina de rapoarte 

- 01.03.2014 

2.2. Versiunea 1 – 
2015 

Digitizarea parcelelor 
agricole; 
Pagina de rapoarte; 
Practice agricole benefice 
pentru climă și mediu; 
Accesare aplicație 

- 01.03.2015 
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2.3. Versiunea 1 – 
2016 

Digitizarea parcelelor 
agricole; 
Pagina de rapoarte; 
Practice agricole benefice 
pentru climă și mediu; 
Informații conținute în tab-ul 
”Informații ANSVSA Cod 
exploatație zootehnică în 
RNE” 

- 01.03.2016 

2.4. Ediția I – 2017 Atenționări pentru 
gestionarea corespunzătoare 
a parcelelor; 
Introducere strat CT_2016; 
Digitizarea parcelelor 
agricole; introducere noțiune 
Tan, PPn și CPn 
 

-  
Decizia 
231/22.03.2017 
 

2.5. Ediția a II-a 2018 Inhibarea măsurii 214; 
Modificarea template-ului 
pentru cererea unică de plată; 
Actualizarea informațiilor 
privind zonele de interes 
ecologic – introducerea 
noțiunii iarba elefantului; 
Introducere  codurile 
categoriei de folosință TAi, 
PPi, CPi și TAf, PPf, CPf 
 

-  
Decizia 
149/02.04.2018 

2.6. Ediția a III-a 
2019 

- Adăugarea unor noi 
coduri privind 
reconversia viticolă și  
reconversia suprafețelor 
de pajiști permanente 
sensibile din punct de 
vedere al mediului 

- Adăugarea unui nou cod 
pentru culturile de 
Miscanthus declarate 
ZIE care nu se mai află 
în primul an în care s-a 
înființat cultura. 

- Adăugarea unor noi 
definiții, conform 
prevederilor legale în 
vigoare 
 

-   
Decizia 
167/27.02.2019 
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2.7. Ediția a III-a 
Revizia 1  

- Generarea automată a 
unor noi mesaje de 
atenționare/avertizare 

- Instrucțiune digitizare 
conductă BRUA 

- Modificarea digitizării 
zonelor cu specii 
forestiere cu ciclu scurt 
de producție și zonelor 
cu culture fixatoare de 
azot 

- Digitizarea zonelor 
împădurite 
 

-  Decizia 
365/02.05.2019 

2.8 Ediția a IV-a 
2020 

- Generarea automata a 
unor noi mesaj de 
atenționare/avertizare 
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digitizarea zonelor 
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modificarea unor coduri 
privind viile 

- Inserarea bifei  Agenția 
Domeniilor Statului 
(ADS) 
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13.03.2020 

2.9 Ediția a V-a 2021 - Actualizarea locațiilor de 
acces ale aplicației, 
pentru variantele Internet 
și Intranet, atât pentru 
funcționarii APIA, cât și 
pentru fermieri 

- Inserare unor noi mesaje 
de atenționare/avertizare 
pentru sectoarele 
zootehnie și vegetal 

- Inserarea unor noi 
mesaje de 
atenționare/avertizare 
pentru categoriile de 
folosință și pentru 
Măsurile 8 și 15 

- Actulizarea informațiilor 
pentru zonele de interes 
ecologic 

 

-  Decizia 850 / 
23.03.2021 
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3.0 Ediția a VI-a 
2022 

- Inserare semnătura 
electronica a 
documentelor generate 
din aplicație 

- Opțiunea de inserare 
manuală a numărului de 
telefon și a adresei de e-
mail a fermierilor 

- Inserare unor noi mesaje 
de atenționare/avertizare 
pentru sectorul 
zootehnie, diversificare 
și zone de interes 
ecologic 

- Verificări suplimentare 
privind necesitatea 
asocierii codurilor 
CNPV de parcela 
agricolă SAPS 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii formalizate. 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzarii 

Ex. 
nr. 

Compartiment Funcția Numele și 
prenumele 

Data 
primirii 

Modalitate 
transmitere 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare 1 Centre 

Județene 
Funcționarii 
publici și 
angajații 
contractuali 

Toți angajații 
CJ 

Publicat 
pe site-ul 
APIA  

Copie 
electronica
/ instruire 
personal 

1 Centre locale  Funcționarii 
publici 

Toți angajații 
CL 

Publicat 
pe site-ul 
APIA  

Copie 
electronica
/ instruire 
personal  

1 Beneficiari 
plăți directe UE 

    

3.2. Informare  1 Direcțiile din 
cadrul APIA 
Central 

Funcționarii 
publici 

Toți angajații  Publicat 
pe site-ul 
APIA  

Copie 
electronica 

1 Beneficiari 
plăți directe UE 

    

3.3. Evidența 1 DMMRRI Consilier Responsabil 
aprobare  
 

- - 

3.4. Arhivare 1 DMMRRI Consilier Responsabil 
aprobare  
 

- Format 
hartie și 
copie 
electronică  

3.5. Aprobare  1 Decizia DG 
nr....  din..... 

Director 
general 

Adrian 
PINTEA 

- - 
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A. ABREVIERI ȘI DEFINIŢII 
 

ABREVIERI 
 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

GIS – Sistem informaţional geografic (din engleză Geographical Information System) 

UE – Uniunea Europeană 

CE – Comisia Europeană 

CNP – Cod numeric personal 

CUI -  Cod unic de identificare 

IACS – Sistem integrat de administrare şi control (din engleză Integrated Administrative and 
Control System) 

ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

RNE - Registrul Naţional al Exploataţiilor 

ANT - Ajutoare Naționale de Tranziție 

SC – Sprijin cuplat 

OIC – Organism de inspecţie şi certificare 

UVM - Unitatea Vită Mare 

LPIS - Sistem de Identificare al Parcelelor Agricole (din engleză Land Parcel Identification 
System) 

PP – Pajişte permanentă 

GAEC - Bunele condiţii agricole şi de mediu (din engleză Good Agricultural and Environment 
Conditions) 

CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională 

SAPS - Schema de Plată Unică pe Suprafaţă 
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PAC - Politica Agricolă Comună 

TA – Teren arabil 

CP – Culturi permanente 

VII -  Vie 

MX – Mixt 

Tan – Teren arabil nesolicitat 

PPn – Pajiște permanentă nesolicitată   

CPn – Culturi permanente nesolicitate 

CT – Control teren clasic 

RS – Imagini teledetecție 

PNDR – Programului National de Dezvoltare Rurala 

ZIE – Zone de interes ecologic 

OUG – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

FEADR - Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală 

IZ –  Iazuri 

ZN – Zone cu culture fixatoare de azot 

ZV – Zone cu strat vegetal 

TS – Terase 

GV – Garduri vii/fâșii împădurite 

AI – Arbori izolați 

MC – Margini de câmp 

ZT1 și ZT2 – Zone tampon de-a lungul cursurilor de apă 

SF – Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție 

ZP – Zone împădurite 

TAi – Teren arabil în curs de împădurire 
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PPi - Pajiște permanentă în curs de împădurire 

CPi - Culturi permanente în curs de împădurire 

TAB - Teren arabil intersectat BRUA 

PPB - Pășune permanentă intersectat BRUA 

CPB - Cultură permanentă intersectat BRUA 

BRUA - Coridorul de transport gaze naturale Bulgaria-România-Ungaria-Austria 

DEFINIȚII 
 

Fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane 
fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe 
teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă; 
 

Exploataţie înseamnă ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi 
agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;  
 

Suprafață agricolă înseamnă orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi 
de fâneaţă permanentă sau cultivată cu culturi permanente; 
 

Terenuri arabile înseamnă terenuri cultivate în scopul producţiei agricole sau suprafeţe 
disponibile pentru producţia agricolă, dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este 
sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecţie fixe sau mobile; 
 

Pajişti permanente înseamnă pășuni permanente și fânețe permanente care reprezintă 
terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane 
care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci 
ani; această noțiune poate include și alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, bune pentru 
pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante. 
 

Iarbă sau alte plante furajere erbacee înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc 
în mod obişnuit pe pajişti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de seminţe pentru pajişti şi pot fi utilizate în hrana animalelor; 

Culturi permanente  înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, 
altele decât pajiştile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai 
mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu scurt de 
producţie; 

Teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se 
înființeze culture permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în 
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pregătire pentru culture permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care 
începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață; 
 

Pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții 
agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă așa cum este definite la art. 2, 
alin. (2) lit. c) din OUG nr. 11/2021  Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de 
minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie; 
 

Pepiniere înseamnă următoarele suprafeţe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer 
liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole şi vii-mamă pentru portaltoi, pepiniere de 
pomi fructiferi şi de fructe de pădure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de 
arbori de pădure, cu excepţia arborilor pentru nevoile proprii ale exploataţiei, crescuţi în zona 
împădurită, pepiniere de arbori şi arbuşti pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea 
drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fără a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri şi 
alţi arbuşti ornamentali, conifere ornamentale, precum şi portaltoii acestora şi materialul săditor; 
 

Livada tradiţională utilizată extensiv înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care 
sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea 
minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, 
indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene; 
 

Hectar eligibil înseamnă: 
 (1) a) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă;  
      b) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe 
suprafață și care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în 
temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții 
respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 17 decembrie 2013; 
 
(2)Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt 
conforme cu definiţia hectarului eligibil, mai sus menţionată,  prevăzută la alin. (1), pe tot 
parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forta majoră sau a unor circumstanţe 
excepţionale. Suprafeţele coronamentelor şi ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva 
inundaţiilor şi ale canalelor de irigatii şi desecare, precum şi taluzurile şi zonele de protecţie ale 
căilor de comunicaţii nu sunt considerate suprafeţe agricole. 
 

În cazul pajiștilor permanente care conțin elemente disparate neeligibile, precum 
elemente de peisaj și arbori, începând cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin 
aplicarea unui sistem proporțional de reducere a suprafeței bazat pe procentajul de suprafață 
neeligibilă în cadrul blocului fizic, definit la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 
al Comisiei din 11 martie 2014. Reducerea suprafețelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu 
constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile delegate și nu 
determină aplicarea de sancțiuni. 
 

Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din 
categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost 
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folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat 
împăduririi trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de 
primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate 
în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante; 
 

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren inclusă 
în blocurile fizice identificate în LPIS care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare 
agricolă şi este încadrată în categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente și pajişti 
permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de 
întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 
2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată 
pe suprafaţă; 
 

Parcelă agricolă înseamnă o suprafață continuă de teren, care face obiectul unei 
declarații din partea unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o 
singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 
1.306/2013; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declarație separată privind utilizarea 
unei suprafețe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 
agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 
1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafața respectivă. 

Parcelă eligibilă - un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei 
agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de 
hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 
0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și 
solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a 
exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha; 

Cererea unică de plată este cererea de ajutor şi/sau de sprijin, dupa caz, în cadrul 
oricăreia dintre plăţile prevăzute la art. 1, alin. (2) şi (3) din OUG nr. 11/2021 sau oricăreia 
dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe 
care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 
Sistemul de informații geografice („GIS”) reprezintă tehnicile computerizate bazate pe 

sistemul de informaţii geografice menţionate la articolul 70 din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 
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Sistemul de identificare a parcelelor agricole(LPIS) reprezintă o bază de date 
computerizată, componentă a sistemului integrat de administrare şi control (IACS), care 
funcţionează la nivel de parcelă de referinţă. Sistemul LPIS din România utilizează 
ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectă un standard uniform ce garantează o precizie 
cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:5000. Dimensiunea 
pixelului imaginilor este de 0,5 m ceea ce asigură o precizie submetrică 

Parcelă de referinţă - o suprafață delimitată geografic și identificată în mod unic, astfel 
cum este înregistrată în sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) menționat la 
articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și la articolul 2, alin. (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 640/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În România parcela de referinţă este blocul fizic.  

Bloc fizic - Suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi 
fermieri, cu limite liniare naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe 
parcele agricole. Blocul fizic este unic identificat în sistemul informaţional geografic şi 
reprezintă parcela de referinţă adoptată în cadrul LPIS în România.  

Strat de referință înseamnă ansamblul tuturor parcelelor de referință așa cum sunt 
definite la art. 2, alin. (1), pct. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau 
retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al 
sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Suprafața maximă eligibilă a blocului fizic este suprafața maximă pentru care se 

acordă sprijin pentru un bloc fizic, în condițiile în care sunt îndeplinite cerințele din din art 2, 
alin (2) din OUG nr. 11/2021 

 
 Ortofotogramă /Ortofotoplan - Imagini aeriene, preluate de camere fotogrametrice 
digitale aeropurtate, care sunt rectificate şi georeferentiate/prin prelucrarea ortofotogramelor se 
obtine ortofotoplanul. 

Vertex - nodul care unește 2 segmente, sau este poziționat în capătul segmentului  

An vitivinicol/campania viticolă înseamnă anul de comercializare pentru sectorul 
vitivinicol menționat la articolul 6 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Acesta 
începe la 1 august anul n campaniei agricole și se termină la 31 iulie a anului urrmător n+1. 

 
Parcelă viticolă înseamnă o parcelă agricolă, astfel cum este definită la articolul 67 

alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cultivată cu viță-de-vie care fie 
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este destinată producției comerciale de produse vitivinicole, fie beneficiază de exceptările 
acordate pentru utilizarea în scopuri experimentale sau pentru plantări de viță-mamă pentru 
altoi. 

Suprafață vitivinicolă abandonată înseamnă suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, pe care 
nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o 
perioadă de 3 ani, reprezintă suprafaţă plantată cu viţă-de-vie abandonată.cărei defrișare nu îi 
mai dă dreptul producătorului să primească o autorizație de replantare în conformitate cu 
articolul 66 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013; 

 
         Plantaţiile ilegale sunt suprafeţele cu viţă-de-vie plantate fără un drept de 
plantare/replantare sau de plantare nouă. Plantaţiile ilegale se defrişează de către proprietari pe 
cheltuiala acestora, în prima campanie viticolă, după constatarea lor de către consilierii cu 
atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii. Până la 
efectuarea defrişării, strugurii care provin de pe suprafeţele ce urmează să fie defrişate sunt puşi 
în circulaţie doar în vederea distilării sau obţinerii de oţet din vin. Suprafaţa plantată cu viţă-
de-vie fără autorizaţie nu beneficiază de sprijinul financiar naţional şi de la Uniunea 
Europeană. 

B. REGLEMENTARI APLICABILE ACTIVITĂȚII 
PROCEDURALE 

 
LEGISLAȚIE COMUNITARĂ 

 

o Regulamentul (UE) nr. 2220/2020 al Parlamentului European şi Consiliului de 

stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de 

garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1307/2013 

în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 

2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi 

repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022; 

o Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE 

cu modificările şi completările ulterioare; 

o Decizia Comisiei nr. 115/2000 privind definiţiile caracteristicilor, lista 

produselor agricole, excepţiile de la definiţii, precum şi regiunile şi districtele 
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care au legătură cu anchetele privind structura exploataţiilor agricole cu 

modificările şi completările ulterioare; 

o Regulamentul nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o Regulamentul nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea 

politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 

(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi 

(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Regulamentul nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe 

acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

o Regulamentul nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi 

repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 

1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului 

în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

o Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor 

norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat; 

o Regulamentul delegat (UE) NR. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau 
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retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor 

directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 de stabilire a normelor de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 iunie 2014 de stabilire a unor norme privind 

plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 

agricole comune; 

o Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurala (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii; 

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurala(FEADR); 

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, 

măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; 

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 761 din 13/2016 de derogare de la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data 

finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, 

data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată 

şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a 

valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016; 

o Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 2333/2015 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire 

a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi 

control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; 
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o Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1804 al Comisiei de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește 

modificările cererilor de ajutor sau ale cererilor de plată, controalele din sistemul 

integrat de administrare și control și sistemul de control în legătură cu 

ecocondiționalitatea; 

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/540 al Comisiei de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește 

anumite obligații de notificare, controalele la fața locului referitoare la cererile de 

ajutor pentru animale și la cererile de plată din cadrul măsurilor de sprijin legate 

de animale, precum și privind depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a 

cererilor de plată; 

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/725 al Comisiei de derogare, 

pentru anul 2021, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, 

(UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 

2018/274, (UE) nr. 615/2014 și (UE) 2015/1368 în ceea ce privește anumite 

controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole 

comune; 

o Regulamentul delegat (UE) nr. 1155/2017 al Comisiei de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de 

control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de 

ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei 

persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat 

facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare 

legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, 

precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului; 

o Regulamentul delegat nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea 

conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro; 
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o Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) 

 
LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ 

 

 Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor 

instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022; 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014-2020; 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2007-2013, versiune 

consolidată; 

 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 

18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 

privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Legea nr. 49/2011 pentru aprobare a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

 H.G nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

 Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 

2020-2024; 

 OUG nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de 

realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de 

digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările 

ulterioare,_ fiind abrogat şi înlocuit prin Ordonanţă de urgenţă 75/2021; 

 Ordonanța de urgență nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de 

aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și 

executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a 

parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ı̂n perioada 

2021-2030 

 Codul administrativ din 03.07.2019  

 OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu modificări

pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date; 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
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 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 H.G nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

  OUG nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și 

actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 75/2021. 

 Ordinul MADR nr. 1955/R/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale APIA – aparat central; 

 Ordinul M.A.D.R. nr. 1732/R/2021 privind aprobarea statului de funcții și a 

structurii organizatorice ale aparatului central al Agenției de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură; 

 Ordinul M.A.P.A.M. nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă pentru 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control; 

 Ordinul MAP nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea 

cadastrului general, cu modificările ulterioare; 

 Memorandumul din 9 mai 2005 privind Adoptarea de către România a schemei de 

plată unică pe suprafaţă, a suprafeţei minime eligibile pentru exploataţia agricolă şi a 

suprafeţei minime eligibile pentru parcela agricolă; 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 22/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

 Ordin M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine 

Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica 

Agricolă Comună; 

 Acordul cadru de delegare nr. P 74/2010 pentru implementarea Măsurilor privind 

plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007-2013 încheiat între 

A.P.D.R.P. şi A.P.I.A; 

 Ordinul M.A.D.R. nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 

specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. 

(2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 

pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică 

în agricultură în anii 2021 şi 2022; 

 Ordinul MADR nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile 

cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi 

climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările ulterioare; 

 Ordinul MADR nr. 49/01.03.2021 privind aprobarea Ghidurilor informative pentru 

beneficiarii Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Măsurii 11 "Agricultura ecologică" şi 

Măsurii 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

 Ordinul MADR nr. 72/26.03.2021 privind aprobarea Ghidului informativ privind 

aplicarea practicilor agricole pentru climă și mediu; 

 Ordinul MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin 

pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite; 

 Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54 din 2015 pentru aprobarea 

normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin 

pentru fermieri în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul M.A.P.D.R. nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care vor fi implementate de 

către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, respectiv Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură; 
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 Ordinul nr. 377/2017/218/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, 

pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr. 

897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor 

referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol; 

 Ordinul MADR nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă 

sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, 

precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul 

de ameliorare a fondului funciar; 

 Ordinul MADR nr. 1357/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 

terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii 

privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar; 

 Ordinul MADR nr. 1366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din 

circuitul agricol a pajiştilor permanente; 

 Ordinul MADR nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau 

redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților; 

 Ordinul MADR nr. 1400/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii 

privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităților; 

 Ordinul MADR nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea 

categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor; 

 Ordinul nr. 123/2014 al directorului general al ANCPI referitor la aprobarea 

precizărilor cu privire la schimbarea categoriei de folosinţă agricolă în categoria de 

folosinţă curţi construcţii a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii; 

 Protocolul 168/ P180/ 15.12.2017 încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură referitor la scoaterea 

nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea 
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Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 

2015-2019; 

 Ordinul MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin 

pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite";  

 Ordinul MADR nr. 637/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei 

de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe 

împădurite". 

 Ghid informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – LPIS, ediția 

a II-a, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr. 1442 

din 29.10.2018 

 Ghid informativ privind aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu 

2021, ediția a V-a, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, nr. 72 din 26.03.2021; 

 Ghidurile informative pentru beneficiarii Măsurii 10 „Agro-mediu şi climă”, Măsurii 

11 „Agricultură ecologică” și Măsurii 13 ” Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specific”din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, aprobate prin OMADR nr. 49/01.03.2021 

 Ghidul informativ pentru solicitanţii de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii 

în sectorul vegetal, Campania 2021- Ediţia a VI-a, aprobat prin Decizia nr. 851/ 

23.03.2021; 

 Ghidul pentru solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii și sprijinului cuplat – în 

sectorul zootehnic - Campania 2021, Editia a VII-a, aprobat prin Decizia nr. 

718/10.03.2021; 

 Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima 

împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în 

dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 

„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul programului naţional de 

dezvoltare rurală 2014-2020, sesiunea 4/2019, ediția I, cod DPD sv- SFEADRv/M8 

aprobat prin Ordinul MADR nr. 476/09.09.2019 
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 Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat  "Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" , aferenta masurii 15 

"Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", submasurii 15.1 

“Plati pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului National de 

Dezvoltare Rurala 2014-2020, sesiunea 4/2021, ediția I, Cod DPDsv – 

SFEADRv/M15 

 

1. INTRODUCERE 
 

IPA-online este o aplicație pusă la dispoziția fermierilor de către Agenția de Plăti și 

Intervenție pentru Agricultură prin intermediul căreia solicitanții de plăți directe UE au 

posibilitatea de a realiza online operațiunea de digitizare a parcelelor, stabilindu-și astfel 

declarația de suprafață. De asemenea, aplicația pune la dispoziția beneficiarilor de plăți pentru 

măsurile de dezvoltare rurală, respectiv zone defavorizate, uneltele necesare pentru a putea 

verifica dacă parcela solicitată se regăsește sau nu în una din zonele pentru care se poate aplica 

pentru măsurile de agromediu, respectiv zone defavorizate. 

Încă din campaniile 2007 – 2008, APIA a început să sprijine fermierii în ceea ce privește 

identificarea parcelelelor agricole pentru care aceștia solicită sprijin, prin punerea la dispozitia 

lor a unei aplicații  LPISWEB prin intermediul căruia fermierii puteau să vizualizeze într-un 

mediu GIS blocurile fizice și să își identifice  parcelele. Această aplicație a fost dezvoltată de 

experții germani din cadrul Proiectului de Înfrățire. Văzând impactul major pe care aplicația 

LPISWEB l-a avut asupra procesului de depunere a cererilor de sprijin, prin creșterea calității 

declarațiilor de sprijin și reducerea numărului de supradeclarări, s-a propus trecerea la o 

aplicație care să permită digitizarea parcelelor agricole ale fermierilor într-un mediu GIS. Astfel 

a fost dezvoltată aplicația IPA ONLINE, aplicație ce permite fiecărui fermier înregistrat în 

Registrul Unic de Înregistrare accesul la facilitățile pe care le oferă aplicația și implicit îi dă 

posibilitatea să identifice parcelele agricole deținute cu o foarte mare precizie, prin delimitarea 

parcelelor direct în aplicație și salvarea lor. Așadar orice fermier care are acces la internet poate 

utiliza aplicația IPA ONLINE pe parcursul anului și să își identifice, să își delimiteze, respectiv 
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să salveze parcelele agricole pe care acesta le-a identificat și delimitat cu ajutorul aplicației IPA 

ONLINE. 

Această aplicație a fost utilizată cu succes în campania de depunere a cererilor de sprijin 

începând din campania 2009, precum și în campaniile de clarificare a supradeclarărilor din 

campania 2009 și a demonstrat în mod evident avantajele utilizării aplicației IPA ONLINE. 

În anii de cerere 2011 - 2019 sistemul a fost folosit intensiv cu o rată de digitizare a 

parcelelor agricole de peste 99% în condițiile în care au fost conectați la aplicația IPA-ONLINE 

în mod constant aproximativ 4000 de utilizatori în perioada de depunere a cererilor de sprijin. 

O condiție necesară aplicării este ca solicitantul să aibă acces la Internet de pe un 

calculator.  Fermierul are posibilitatea de a lucra cu această aplicație de oriunde are acces la o 

sursă de Internet – la Centrul APIA, la sediul exploatației,  la domiciliu, la sediul Primariei, la 

biblioteca comunală sau orășenească etc. Acesta este de fapt și unul dintre cele mai mari 

avantaje ale acestei aplicații.  

Pe baza unui nume de utilizator și a unei parole de acces furnizate de APIA, solicitantul 

accesează aplicația și își schițează cu precizie parcelele, pe un ortofotoplan (o fotografie 

aeriană) care are o precizie de 1 metru, cu un pixel de 0.5 metri. În plus, solicitantul poate 

introduce datele aferente parcelei digitizate sub formă alfanumerică, date cum ar fi: numărul 

parcelei, categoria de folosință, tipul de cultură și suprafața declarată, în acest fel completandu-

se electronic declarația de suprafață pe care fermierul poate să o depună la APIA dacă dorește în 

perioadele de depunere a cererilor de sprijin stabilite prin lege. 

În urma digitizării parcelei, sistemul GIS măsoară și afișează suprafața 

digitizată(delimitată pe baza ortofotoplanului cu uneltele pe care aplicația le pune la dispoziția 

fermierului). În plus, pentru a verifica localizarea  corectă a parcelei în cadrul blocului fizic, 

solicitantul poate utiliza instrumentul de măsurat.  

Astfel,  fermierul dispune de o perioadă mult mai mare de timp pentru a-și digitiza 

parcelele în mod corect. Un alt avantaj al utilizarii aplicației constă în faptul că fermeirul nu 

trebuie să își finalizeze digitizarea parcelelor utilizate într-o  singură zi (dispare presiunea 

timpului în completarea declarației de suprafață, evitându-se astfel eventuale greșeli de 

identificare). Digitizarea poate să dureze o perioadă mai mare de timp, perioadă în care 

fermierul poate solicita sprijin sau se poate deplasa pe teren pentru a identifica anumite 
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elemente de reper care să îl ajute în identificarea precisă a parcelelor agricole sau chiar să 

utilizeze măsurători GPS pentru identificarea fără echivoc a parcelelor solicitate la sprijin, etc. 

Utilizând IPA Online, se elimină problemele generate de imprecizia digitizării pe hârtie 

și de asemenea costurile cu printarea hărților. În locul acestei operațiuni, sunt generate fișiere de 

tip .pdf cu schițele care conțin parcelele delimitate de fermeiri, fișiere care sunt stocate  pe 

serverul dedicat acestor operațiuni la  APIA și sunt păstrate în arhive cu situația la momentul 

depunerii cererii de sprijin de către fermier. În loc să copieze declarația de suprafață și hărțile, 

solicitantul poate salva aceste informații local, pe calculatorul propriu, sau le poate tipări în 

orice moment direct din cadrul aplicației IPA ONLINE. De asemenea fermierul își poate salva o 

copie a datelor, copie pe care o poate păstra și vizualiza chiar daca nu are access la aplicația IPA 

ONLINE, deoarece toate informațiile legate de parcelele digitizate și solicitarea din declarația 

de suprafață, mesajele de atenționare și informațiile care îl ghidează la depunerea cererii de 

sprijin și care se regăsesc în raportul ”controlul parcelelor digitizate” sunt salvate în fișiere de 

tip .pdf. 

 

AVANTAJELE UTILIZĂRII APLICAȚIEI IPA-ONLINE 

  Fermierii care solicită sprijin și utilizează aplicația IPA ONLINE au următoarele 

avantaje: 

1. Suprafața digitizată de fermier este măsurată foarte exact, astfel se reduce numărul 

supradeclarărilor datorate erorilor de măsurare a suprafețelor; 

2. Riscul depunerii unei cereri de sprijin incorecte este mai mic, deci și riscul de a primi 

sancțiuni este mai mic; 

3. Consistența datelor este verificată de sistem, ceea ce duce la reducerea numărului de 

erori. În plus, suma suprafețelor parcelelor digitizate este calculată automat. 

4. Solicitantul poate lucra de oriunde din lume (cu condiția sa aibă acces la Internet) și 

dispune de o perioadă lungă de timp pentru finalizarea cererii de sprijin- spre deosebire 

de situația în care trebuie să își completeze cererea de sprijin la biroul APIA, pe baza 

unei progrămari stabilite în acest sens. 

5. Rezultatele sunt disponibile la orice moment. Solicitantul poate salva declarația de 

suprafață și hărțile pe calculatorul personal sau, dacă este nevoie, le poate tipări la orice 

moment. 
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6. În anul următor digitizarii inițiale, tot ce trebuie să facă solicitantul este să actualizeze 

schițele realizate în anul precedent dacă au intervenit modificări – ceea ce duce la o 

economie semnificativă de timp. 

7. Fermierul își poate descărca pe calculatorul propriu cererea unică de plată depusă la 

APIA  și hărțile cu parcelele digitizate. 

8. Fermierul își poate exporta parcelele digitizate în format .shp și acestea pot fi încărcate 

în alte aplicații GIS cu care fermierul își poate gestiona suprafețele declarate. 

 
DEZAVANTAJE: niciunul  

☝ NOTĂ!!! 

Ghidul de utilizare IPA ONLINE conține instrucțiuni de utilizare a aplicației IPA 

ONLINE  și se adresează fermierilor înregistrați în Registrul Unic de Identificare a 

Fermierilor, respectiv funcționarilor APIA implicați în procesul de primire cereri de 

sprijin și gestionare a controalelor administrative prin intermediul aplicațiai IPA 

ONLINE. Eligibilitatea parcelelor agricole este stabilită prin OUG nr. 11/2021,   ”GHID 

INFORMATIV privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole - LPIS ” și ” GHID 

INFORMATIV privind aplicarea  practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu”. 

 

 

☝ NOTĂ!!! 

REGIMUL JURIDIC AL CONFLICTULUI DE INTERESE/INCOMPATIBILITATE 
 

Funcționarii publici au obligația respectării regimului juridic al conflictului de 
interese și de incompatibilitate potrivit prevederilor Procedura de sistem privind evitarea 
situațiilor de conflict de interese și de incompatibilitate în cadrul APIA, Ediția a-IV-a, revizia 
nr 1 

2. ACCESAREA APLICAȚIEI  IPA- ONLINE 
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Pentru a accesa aplicația IPA ONLINE în condiții optime sunt necesare mai multe 

operațiuni care vor fi descrise în ceea ce urmează: 

 Se deschide browser-ul de internet (este de preferat GOOGLE CHROME, dar se poate 

utiliza și Internet Explorer  versiuni mai noi de 10, Mozilla Firefox); 

 Se setează browser-ul ca să poate permite deschiderea ferestrelor pop-up prin închiderea 

blocatorului (se acceseaza în Menu Bar butonul Tools, apoi Pop-up Blocker și se seteaza pe off, 

adică blocatorul de pop-up-uri să fie închis); 

 
Dacă utilizați Firefox trebuie să faceți următoarele setări pentru ca aplicația să 

funcționeze în mod corespunzător: 

 
În Opțiuni alegeți ”Use Adobe Reader(default)” 
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Dacă se utilizează Internet Explorer se activează din <Tools> opțiunea ”Compatibility 

View Settings” și se adaugă pentru utilizatorii din afara intranet APIA ” http://lpis.apia.org.ro/” 

iar pentru utilizatorii din internet APIA se adauga http://10.0.101.202. 

 

 Se introduce adresa de web corespunzătoare aplicației IPA-online, respectiv: 

http://lpis.apia.org.ro pentru utilizatorii din rețeau internet (beneficiarii fermierii sau alți 

operatori care nu sunt în rețeaua intranet APIA), respectiv  http://10.0.101.202  

 pentru versiunea intranet (utilizare strict de către funcționarii APIA) se va accesa 

aplicația de la adresa http://10.0.101.207 și ca atare dacă utilizați Internet Explorer se va 

adauga în tabul de compatibilitate. 

 În scopul accesării aplicației, în fereastra „NUME UTILIZATOR”, fermierul va 

introduce codul unic de identificare (RO xxxxxxxxx), iar la rubrica „PAROLA” se va 

introduce parola comunicată de către angajații APIA. 

Dacă sunt probleme la accesarea aplicației IPA-ONLINE contactați responsabilul de 

dosar de la centru local/județean pe raza căruia sunteți înregistrat pentru a vă furniza o nouă 

parolă. 

http://10.0.101.202/
http://lpis.apia.org.ro/


     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 31/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

 
Pentru a obține un utilizator și o parolă de accces fermierii care nu au mai depus cerere 

de sprijin trebuie să contacteze unul dintre centrele APIA pentru a se înregistra în Registrul 

Unic de Identificare (Registrul fermierilor). Pentru aceasta se poate consulta site-ul APIA prin 

accesarea link-ului http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia  Aici se regăsesc datele de 

contact pentru centrele județene, respectiv centrele locale pe care APIA le are la nivelul țării 

 

2.1. MODIFICAREA PAROLEI 

 
!!!! La prima accesare a aplicației IPA-ONLINE este recomandat să schimbați 

parola de acces pentru a avea siguranța că doar dvs vă cunoașteți parola. 

 În situația în care în anul precedent ați schimbat parola și în baza de date IPA-ONLINE 

aveți un cont de email, parola este cea setată de dvs.  În cazul în care nu vă mai cunoașteți 

parola, puteți să solicitați o nouă parolă din interfața aplicației. 

Aplicația dispune de opțiunea “MODIFICAREA PAROLEI”, accesibila prin activarea 

comenzii conform imaginii de mai jos: 

http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia
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Va apărea următoarea fereastră: 

 
Se introduce de două ori noua PAROLA, pentru confirmarea acesteia și se activeaza 

comanda “ACTUALIZARE”    

 

☝ NOTĂ!!! 

La prima logare în aplicația IPA-ONLINE schimbați parola. APIA nu răspunde 

pentru eventualele modificări realízate pe contul dvs.  
 

 

 

Reguli pentru gestionarea parolelor: 

• O parolă nu trebuie inclusă niciodată într-un document ne-criptografiat; 

• Parola nu trebuie comunicată nici unei alte persoane (coleg de serviciu, membru al 

familiei, prieten sau cunoștință); 
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La stabilirea parolelor se vor respecta următoarele condiții: 

• Nu trebuie să coincidă sau să fie asemănătoare cu numele dvs.; 

• Nu trebuie să coincidă sau să fie asemănătoare cu numele membrilor familiei; 

• Nu trebuie să coincidă sau să fie asemănătoare cu o eventuală poreclă; 

• Nu trebuie să coincidă cu codul numeric personal; 

• Nu trebuie să coincidă cu data nașterii; 

• Nu trebuie să coincidă cu numărul de înmatriculare al mașinii; 

• Nu trebuie să coincidă cu adresa poștală sau adresa de e-mail; 

• Nu trebuie să fie numărul dvs. de telefon; 

• Nu trebuie să coincidă cu numele unui oraș; 

• Nu trebuie să coincidă cu numele departamentului etc.; 

• Nu trebuie să coincidă cu nume de străzi; 

• Nu trebuie să coincidă cu mărci sau modele de mașini; 

• Nu trebuie să coincidă cu argouri; 

• Nu trebuie să coincidă cu obscenități; 

• Nu trebuie să fie termeni tehnici; 

• Nu trebuie să coincidă cu numele, mascota sau sloganul unei companii; 

• Nu trebuie să coincidă cu informații despre proprietarul contului care sunt cunoscute 

sau ușor de ghicit (mâncarea, culoarea preferată, sportul preferat etc.); 

• Nu trebuie să coincidă cu un acronim popular; 

 

În gestionarea parolelor se vor respecta următoarele restricții: 

• Conținutul unei parole trebuie să includă cel puțin 3 dintre următoarele 4 tipuri de 

caractere: 

- literă mare; 

- literă mică; 

- cifră; 

- caractere speciale (!@#$%^&*_+=?/~`;:,<>|). 

 - Lungimea minimă să fie de 6 caractere  

 

Ex: Noua parolă introdusa pt fermierul în cauza este: Dbm56* 
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Dacă parola nou creată  este corecta va fi generat urmatorul mesaj: 

 
 

2.2. RECUPERARE PAROLA UITATĂ 
Dacă ați schimbat și ați uitat parola aceasta se poate recupera automat daca aveți o 

adresă de e-mail validă înregistrată în aplicația IPA ONLINE sau solicitând retransmiterea 

acesteia de la centrele locale/județene de care aparțineți.  

Poate fi obținută și la telefon 021 3054852 in intervalul orar 8:30-17:00 în condițiile 

următoare: 

- se vor solicita date cu caracter personal pentru confirmarea identității solicitantului 

- va fi solicitată transmiterea prin e-mail a copiilor actelor doveditoare a calității 

solicitantului pentru a ne asigura că solicitantul este beneficiarul codului unic de 

înregistrare din Registrul fermierilor pentru care solicită modificarea parolei.  

 

Pentru recuperarea parolei la adresa de e-mail valabilă (adresă care a fost introdusă de 

dvs în baza de date APIA la prima accesare a aplicației IPA ONLINE sau ulterior) accesați: 

 
Se va deschide o fereastră de forma: 
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Se va introduce ID-ul pentru care se solicită recuperarea parolei și adresa de e-mail care 

a fost înregistrată în aplicația IPA-ONLINE în câmpul aferent la prima deschidere a aplicației 

 

Dacă ID-fermier și adresa de e-mail înregistrată nu se potrivesc, se va afișa un mesaj de 

forma: 

 
Pentru a confirma solicitarea este necesară introducerea codului care apare în secțiunea  

 
Dacă codul nu poate fi citit din diverse motive apăsați conform săgeții din imaginea 

următoare și se va genera un alt cod. 

 
Numai dacă se introduce un cod valid, o combinație corespunzătoare între ID-ul 

fermierului înregistrată în baza de date IPA-ONLINE și adresa de e-mail corespunzătoare se va 

transmite parola nouă. 

 

 Accesați recuperare parolă doar dacă aveți certitudinea că aveți o adresă de e-mail 

valabilă, înregistrată / corectată în Registrul Fermierilor 
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Dacă nu aveți o adresă de e-mail validă introdusă în aplicația IPA-ONLINE atunci 

solicitați o parolă de la funcționarul APIA care gestionează dosarul dvs. sau la telefon 021 

3054852 în intervalul orar 8:30-17:00. 

!!! Nu uitati, aveți obligața de a schimba parola de access imediat după ce aceasta v-a fost 

comunicată. 

Logarea cu succes va fi urmată de încarcarea următoarei pagini, care sunt 

corespunzătoare tab-ului “Informații generale și obligații de completat”: 

 
Este important  să completati un număr de telefon și o adresă de e-mail valabile pentru a 

putea comunica cât mai ușor cu APIA atunci când uitați parola sau pentru a vă comunica 

anumite informații utile legate de situația dosarului dvs. De asemenea, este important să oferiți 

datele referitoare la adresa de domiciliu și adresa exploatației dacă aceasta este diferită de 

adresa de domiciliu pentru a putea fi contactați atunci când sunt necesare clarificări și nu în 

ultimul rând pentru a avea date despre locația fermei atunci când este necesar a fi realizate 

controale pe teren. Codul poștal trebuie să aibă 6 cifre și să fie conform cu cele oficiale pentru 

adresa dvs. de domiciliu. Codurile poștale se regăsesc la adresa www.coduripostale.com . 

Vă rugăm să aveți în vedere completarea în mod corespunzător a datelor de identificare 

pentru a putea comunica cât mai ușor și pentru a nu mai fi necesar a contacta APIA pentru 

obținerea parolei atunci când aceasta nu mai este cunoscută. Datele de identificare se vor 

completa de către responsabilul de dosar atunci când vă veți deplasa la centrul local/județean de 

care aparțineți pentru depunerea cererii unice de plată. 

☝ Important! 

http://www.coduripostale.com/
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Actualizarea datelor de identificare se face de către personalul APIA în Registrul 

Fermierilor pe baza unui formular de actualizare a datelor personale ale beneficiarului. 

Aplicația IPA-ONLINE preia aceste informații automat pentru a le afișa în cererea unică de 

plată. 

Datele care se preiau în IPA Online din Registrul Fermierilor IACS sunt conform 

print-screen-ului de mai jos. 

 
 

Este recomandat să accesați în IPA ONLINE tabul indicat (“Informații din Registrul 

Fermierilor”) și să verificați dacă datele preluate din  Registrul Fermierilor IACS sunt de 

actualitate – toate câmpurile se preiau în Cererea Unică de Plată și atestă veridicitatea 

datelor furnizate. În cazul în care necesită actualizare / modificare, se va completa 

formularul corespunzător, iar datele vor fi actualizate / modificate în Registru Fermierilor 

IACS și preluate în timp real în formularul Cererii Unice de Plată generat din aplicația IPA 

Online. 

 

NOTĂ: 

Este important ca toate tab-urile din interfața de început a aplicației IPA ONLINE să fie 

accesate și verificate, în scopul asigurării completării unei cereri conforme realității și 

evitării apariției de erori blocante în cadrul efectuării controlului administrativ, 

completarea / verificarea corectă a acestora conducând la fluidizarea fluxului de operare 

și gestionare eficientă a dosarului dumneavoastră. 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 38/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

 
 

Tab-ul Informații ANSVSA / Cod exploatație zootehnică în RNE permite actualizarea 

codului exploatației zootehnice. În cazul în care se adaugă un cod nou, IPA va face validarea 

automată între codul exploatației și CNP/CUI al deținătorului, înștiințând utilizatorul în cazul 

introducerii unor date neconforme. 

 

 
Tab-ul “Ajutoare Naționale de Tranziție (ANT) sau sprijinul cuplat sau Măsura 10 – 

Pachetul 8” necesită o atenție deosebită în vederea completării corecte și cu respectarea 

conformității între schemele solicitate sub formă de aplicare bifă și codurile de cultură și 

animalele pe care fermierul le deține și utilizează.  

 

 

☝ATENȚIE: 
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Pentru Campania în curs, se preiau automat bifele de solicitare a schemelor de sprijin 

(Ajutoare Naționale de Tranziție (ANT) , sprijinul cuplat (SC) sau Pachetul 8) din Campania 

precedentă. Trebuie să verificați și dacă sunt scheme pentru care nu mai solicitați sprijin în 

campania curentă, să corectati prin setarea schemei pe valoarea ”NU” 

 
ANT 1 - cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb 

dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru 

boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia convenţională, in şi cânepă pentru fibră, 

tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, 

sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, 

loturi semincere, alte culturi pe teren arabil..  .  

ANT 2 - in pentru fibră;  

ANT 3 - cânepă pentru fibră;  

ANT 4 - tutun;  

ANT 5 - hamei;  

ANT 6 - sfeclă de zahăr. 

”Suprafaţa determinată pentru ANT 2 - ANT 6 nu poate depăşi suprafaţa înscrisă în contractele 

de vânzare - cumpărare/de producere sau angajamentele încheiate între fermier şi prim-

procesatori/fabricile de prelucrare.” 

ANTZ 7 - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, schema decuplată de producţie, 

specia bovine, în sectorul lapte; 
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ANTZ 8 - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, schema decuplată de producţie, 

specia bovine, în sectorul carne; 

ANTZ 9 - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, schema cuplată de producţie, 

speciile ovine/caprine. 

Câmpurile tab-urilor din interfața de început a aplicației IPA Online vor fi detaliate distinct 

în Capitolul 3 al prezentului GHID. 

3. DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE 

3.1 INFORMAȚII UTILE PENTRU DIGITIZAREA PARCELELOR 
 

 
În aplicația IPA-ONLINE se regăsesc mai multe straturi utile pentru fermieri și pentru 

funcționarii APIA responsabili cu gestionarea cererilor de plată. 
 

3.2. PRINCIPIILE DIGITIZĂRII PARCELELOR AGRICOLE 
Ca reguli generale la digitizarea unei parcele ar trebui să se respecte următoarele: 

- Digitizarea se începe cu parcela numărul 1 pentru fermierii care aplică pentru prima dată 

pentru sprijin la APIA;  

- Dacă parcelele sunt deja digitizate din anul anterior se păstrează numerotarea. Dacă se 

adaugă parcele acestea trebuie să fie cu un număr următor după ultimul utilizat în anul  

precedent. 

-  Dacă o parcelă din anii anteriori nu mai este solicitată în campania curentă, numărul 

corespunzător parcelei nu va mai fi utilizat pentru parcelele noi adăugate; 

- Dacă este utilizată o parcelă nouă, aceasta va fi introdusă la sfârșitul listei de parcele, 

primind un număr nou în continuarea ultimului număr utilizat în anul precedent, sau 

anului curent după caz; 

- Nu este permisă delimitarea a 2 sau mai multe culturi pe o parcelă (subparcele) fără a 

avea cel puțin 2 puncte comune între poligoanele cu culturile cele mai apropiate între 

ele; 

- Nu este permisă numerotarea subparcelelor de tipul 1a, 1c. Trebuie numerotate 1a, 1b, 

1c etc; 
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- În cazul femierilor care au mai solicitat sprijin la APIA, trebuie să se utilizeze raportul 

privind informațiile din campaniile anterioare disponibil în pagina de rapoarte, butonul 

 din bara de comenzi (se va detalia în capitolele următoare) 

 

 

3.3. PAGINA DE INFORMAȚII CONTACT FERMIER, INFORMARE ȘI 

ANGAJAMENTE 
 

Fereastra se deschide inițial la deschiderea aplicației. Dacă se dorește revenirea la pagina 

respectivă se accesează butonul din bara de meniu. 

 
 

 

 

 

3.3.1. INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN TAB-UL ”INFORMAȚII GENERALE ȘI 

OBLIGAȚII DE COMPLETAT” 
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Descrierea câmpurilor și a modului de completare a tab-ului ”INFORMAȚII 

GENERALE ȘI OBLIGAȚII DE COMPLETAT”: 

 

 
 

a) Câmpul 04. Denumire formă de asociere simplă se completează automat de către 

sistem. 

b) Câmpul 06a. Beneficiaţi de rentă viageră? - trebuie completat de fermier după caz, 

dacă beneficiază sau nu de renta viageră. Dacă beneficiază bifează valoarea ”DA”. 

Câmpul este setat inițial pe valoarea ”NU”. 

c) Câmpul 06b. Sunteți membru al unui fond mutual?  - trebuie completat de fermier 

după caz, dacă este sau nu membru al uni fond mutual. Dacă este membru bifează 

valoarea ”DA”. Câmpul este setat inițial pe valoarea ”NU”. 

d) Câmpul COD CUI – OIC se completează de către fermierii care solicită forme de 

sprijin din cadrul M11. A fost creată o funcție care să faciliteze căutarea în lista restrânsă 

prevăzută la acest câmp și alegerea codului necesar (vor fi afișate numai acele Cui OIC 

avizate de MADR). Afișarea CUI OIC pe formularul Cererii Unice de Plată se va realiza 

în campul / câmpurile dedícate, în funcție de pachetele solicitate la sprijin de fermier. 
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e) Completarea corectă a numărului animalelor și categoriilor de vârstă, conform datelor 

înregistrate la ANSVSA, în câmpul Date despre sectorul zootehnic  va conduce la 

calcularea corectă a respectării condițiilor referitoare la asigurarea încărcăturii de UVM / 

ha pentru deținătorii de PP, coduri cultură 603, 605, 608. Funcție de numărul animalelor 

declarate, sistemul va emite o serie de avertizări dar, ATENȚIE, calculul final privind 

respectarea încărcăturii UVM va fi realizat în control administrativ: 

Generarea unui mesaj de avertizare, în cazul  în care UVM/HA >= 0.3.‘‘ 
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f) Dacă există un împuternicit care depune cererea de sprijin se pune bifa pe valoarea 

”DA”în  câmpul aferent ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este 

semnată prin împuternicit) și în această situație se activează câmpul 40   unde se 

completează numele și  câmpul 41 unde se completează prenumele împuternicitului. La 

câmpul 42 se completează CNP-ul sau Pașaportul împuternicitului, respectiv în câmpul 

43 se completează numărul și data împuternicirii notariale sau a procurii notariale. 

 
 

g) Câmpul 44.1 Total suprafață nedeclarată în conformitate cu art. 9 alin.(1) litera (d) 

din OUG 11/2021 se completează după caz., urmând ca informațiile să fie preluate pe 

cererea unică de plata. 

 

 
În cazul în care suprafață insearta este mai mare de 1h se va genera mesaj de eroare în 

momentul salvării. 

 

h) Câmpul 46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură se completează după caz. Dacă 

se completează valoarea ”DA” fermierul trebuie să prezinte un document din care să 

rezulte că utilizează apă pentru irigații. 
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i) Câmpul 47. Dacă deține animale se completează de fermierii care dețin animale în 

funcție de numărul acestora și de grupele de vârstă conform cerințelor. 
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j) Câmpul 4. Plata pentru tinerii fermieri? Se completează valoarea ”DA” dacă 

fermierul îndeplinește condițiile prevăzute pentru tânăr fermier. 

 

k) Pentru a putea salva modificările, fermierul trebuie să bifeze valorile corespondente din 

tab-ul ”Pentru completarea cererii de plată mă angajez că voi tine cont de 

următoarele”: 

 
Numai după ce au fost puse bifele aferente pe cele 3 căsuțe fermeirul poate salva 

informațiile din fereastra ”INFORMAȚII GENERALE ȘI OBLIGAȚII DE 

COMPLETAT” 

Prin intermediul aplicației fermierul va confirma faptul că a luat la cunoștință de 

Normele de eco-condiționalitate și le va respecta pe toate parcelele exploatației, să verifice și să 

țină cont de avertizările din raportul "Controlul parcelelor digitizate"  și că se angajează să 

înscrie sub dispozițiile Noului Cod Penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de 

plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor și/sau efectivele de animale. 

Aceste bife sunt obligatorii pentru că cererea să poată fi închisă și valabilă. 

 

l) Câmpul ”Fermier nou/ Fermier vechi”  
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 S-au dezvoltat funcții de verificare pentru fiecare tip de fermier, astfel încâ: 

 daca este selectat câmpul 1 cu câmpul 3, funcția va permite salvarea 

 daca este selectat câmpul 2 cu câmpul 3, funcția va permite salvarea 

 daca este selectat câmpul 1 cu câmpul 2, funcția nu va permite salvarea și va genera 

un mesaj blocant 

  daca nu este selectat niciun câmp din cele 3 funcția nu va permite salvarea și va 

genera un mesaj blocantDaca se bifează simultan câmpuri din ambele tipuri de 

fermier nu va permite salvarea și va genera un mesaj blocant 

 

 

m) Pentru a se salva modificările trebuie activat butonul actualizare din subsolul paginii. 

 
 

Posibilitatea inserării  numărului de telefon și a adresei de e-mail a fermierului, în tabul “Start 

completare cerere”.  În momentul în care fermierul bifează tabul “Actualizare”, daca nici 

telefonul și nici e-mailul nu sunt completate, se vor genera mesaje de avertizare, cu opțiunea 

”DA/NU” 

 

3.3.2. INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN TAB-UL ”INFORMAȚII DIN REGISTRUL 

FERMIERILOR” 
Prin activarea butonului “Informații din Registrul Fermierilor”, fermierii și funcționarul 

APIA responsabil cu gestionarea cererii de sprijin  verifică dacă datele înscrise în Registrul 

Fermierilor sunt corecte. În cazul în care fermierul/funcționarul APIA constată că datele nu mai 

sunt de actualitate, modificările vor fi realizate în Registrul Fermierilor, de unde acestea vor fi 

preluate ulterior în aplicația IPA (preluarea datelor se face în timp real, nu este necesară 

reprogramarea fermierului pentru o dată ulterioară).  
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Câmpul 14 Din formularul de cerere Cod CAEN – nu se completează  de fermierii 

persoane fizice. Celelalte tipuri de organizare ale fermierilor inclusiv PFA completează acest 

câmp. Codul CAEN principal, cât și cel secundar se completează în Registrul Fermierilor de 

către responsabilul cu primirea cererii de sprijin pentru fermierii înregistrați în sistem cu CUI și 

pentru cei care au primit în anul anterior plăți mai mari de 5000 euro.  

 Dacă nu se completează câmpul CAEN, sistemul va genera un mesaj de forma:  

“Atentie!!! Nu ați completat Codul CAEN” în Controlul parcelelor digitizate.  

Pentru fermierii care au beneficiat de plăți mai mari de 5000 euro în anul anterior 

(conform cerințelor pentru calcularea plăților pentru fermierul activ), dacă codul introdus, 

principal sau secundar, nu este din categoría codurilor CAEN eligibile, sistemul va emite în 

“controlul parcelelor digitizate” un mesaj de forma: 

”Atentie!!! Codul CAEN introdus nu face parte din codurile eligibile. Trebuie să 

dovediţi calitatea de fermier activ conform prevederilor art. 6 din OUG nr. 3/2015, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, până la data limită de 

primire a cererii. ” 
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La înregistrarea unui fermier nou în registrul fermierilor, în aplicația IPA-ONLINE 

se crează un cont utilizator pentru identificatorul unic înregistrat și îi alocă parola CUI sau 

CNP după caz. Userii și parolele se vor crea automat de către sistem în intervalul orar 6-22  

la cel mult 15 minute distanță de la momentul înregistrării  în registrul fermierilor începând 

cu ora 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20 …. până la ora 18:00. 

Trebuie să vă asigurați la prima conectare în aplicația IPA-ONLINE că ați schimbat 

parola. 

 

3.3.3. INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN TAB-UL “INFORMAȚII DESPRE 

EXPLOATAȚIE/GOSPODĂRIE” 

 

Aceste informații, referitoare la sediul/sediile / adrese ale exploatației, se vor completa în 

Registrul Fermierilor, în IPA Online urmând a fi preluate și afișate în câmpurile corespondente 

din formularul de cerere 
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3.3.4. INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN TAB-UL “INFORMAȚII ANSVSA/COD 

EXPLOATAȚIE ZOOTEHNICĂ ÎN RNE” 
 

În situația în care agricultorul deține animale înregistrate în Registrul National al 

Exploatațiilor (RNE), aceste coduri trebuie furnizate prin intermediul aplicației IPA ONLINE. 

Acestea se regăsesc în tab-ul aflat în bara de unelte din partea de sus a ferestrei aşa cum este 

afişat. 

 

 
 

Prin activarea acestui buton, se va deschide pagina de mai jos. 
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Codurie se vor completa utilizând căsuța din dreptul semnului ”+”. După completarea 

codului, se apasă butonul ”+” iar codul se va adăuga în baza de date. Se pot adăuga mai multe 

coduri dacă fermierul deține mai mult de un cod de exploatație. 

 
Dacă se dorește adăugarea altui cod se repetă operațiunea. Dacă s-a greșit codul, acesta 

poate fi șters utilizând căsuța  din dreptul codului greșit. 

În situația în care fermierul deține mai multe coduri de exploatație în RNE, acestea pot fi 

introduse automat utilizând un fișier de tip .txt care să conțină toate codurile exploatației pentru 

un fermier. 

Pentru aceasta se va utiliza funcționalitatea de căutare și încărcare a fișierului conform 

imaginii de mai jos. 

 
Informațiile privind codurile de exploatație se vor vizualiza pe cererea unică de plată în 

câmpul 48. 

 

 
 la punctul 49  din cererea uniă de plată se completează datele referitoare la adresa 

fiecărei exploataţii zootehnice (cu cod ANSVSA) pentru care se solicită plată SCZ, ANTZ, P8 
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din M10, numarul de animale platite în anii anteriori pentru schema ANTZ-8 şi se bifează tipul/ 

tipurile schemei/schemelor de plată solicitate. 

 

 punctul 50 din cererea unică  de plată se completează pentru SCZ și sau ANT9 doar dacă 

până la finalul perioadei de reţinere animalele sunt menţinute şi în alt/alte coduri de exploataţii 

zootehnice cu cod ANSVSA decât cel/cele înscrise la pct. 49 de mai sus. 

 

 La punctul 51 se completează cantitatea de lapte pentru care se solicită ajutor naţional 

tranzitoriu - specia bovine, în sectorul lapte. 

 

 La punctul 52 din cerere secţiunea bovine/bubaline/taurine/ovine/caprine se completează 

pentru fiecare exploataţie în parte şi cuprinde lista cu animalele pentru care se solicită plata SCZ 

și ANTZ, detaliată pe numere de identificare (numere de crotalii). Pentru fiecare animal în parte 

se completează informaţiile referitoare la specie, sex, rasă, dată naştere, vârstă la data de 

referinţă (ANTZ-8), data ieşirii din exploataţie daca animalul nu se mai regaseste in exploatatie 

la data depunerii cererii, zona montană (de tipul DA/NU - obligatoriu doar pentru SCZ-VL) şi 

tipul/tipurile de plată solicitat/solicitate. Solicitantul are posibilitatea să modifice lista 

precompletată cu animale pe specii şi tipuri de scheme de  plată, în sensul că poate adăuga noi 

animale în listă, poate adăuga/elimina  scheme pentru animalele deja existente în listă şi poate 

elimina animale din listă înainte de semnarea şi depunerea cererii. Cererea depusă poate fi 

modificată prin intermediul formularelor de modificare M2 şi M3.  

Pentru schemele de sprijin cuplat, lista de animale de la pct.52 nu va depăşi numărul 

maxim de animale la nivelul căruia se face plata pentru fiecare categorie în parte respectiv 100 

capete bivoliţe de lapte, 250 capete vaci de lapte, 250 capete taurine din rase de carne şi metişii 

acestora. 

 

         La punctul 53 vor aparea date referitoare la viermii de mătase, dacă fermierul deține 

astfel de cazuri. 

Pentru cazurile în care fermierii care au accesat / bifat SCZ-ZOOTEHNIC sau ANTZ-

ZOOTEHNIC și nu au completat câmpul 48, se va afișa un mesaj de forma ”Atentie, ati solicitat 

SCZ/ANTZ si nu ati completat campul 48. Vă rugăm să completati câmpul 48” 
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Pentru cazurile în care în cerera unică de plată există solicitări de pajiști permanente, se 

va afișa un mesaj de forma: ”Ați solicitat categoria de folosință PP. Este necesar verificarea și 

completarea câmpului 48, dacă este cazul.”  

 

 

 

În cazul în care în cerere unică de plată exista valori completate în câmpurile 49-55, dar 

codul  de exploatație nu a fost inserat în   

se va genera un mesaj blocant - “Ați solicitat sprijin pentru scheme zootehnie. Este necesar 

completare câmpul 48”. 

 

 
 

Pentru câmpul 56, mesajele menţionate mai jos, se vor actualiza începând cu anul 2022: 

 Fermierii persoane fizice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăţi 

directe care ar fi depăşit cuantumul de 5000 euro şi care nu se  

înregistrează la ONRC ca PFA/ II/IF/PJ cu activitate agricolă 

 Fermierii persoane juridice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăţi 

directe care ar fi depăşit cuantumul de 5000 euro înregistraţi la ONRC 

fără activitate agricolă/ neînregistraţi la ONRC 
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 Fermierii persoane fizice/juridice care în anul anterior nu au depus cerere 

unică de plată, care nu au cod CAEN/ act de inființare/act 

constitutiv/statut din care reiese activitatea  agricolă, pentru care calculul 

estimat al plăţilor directe depăşeşte plafonul de 5.000 euro, 

 Fermierii persoane fizice/juridice sau formele asociative de persoane 

fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport 

feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri 

permanente de sport şi terenuri destinate activităților de recreere, 

firme/companii de construcții, administratorii de păduri de stat/private, 

penitenciarele, Unitățile Administrativ Teritoriale: comune, municipii, 

orașe, județe, prezintă la APIA dovezile verificabile din care să reiasă  

veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole. 

Începând cu anul 2021, pentru sectorul zootehnic, s-au implementat următoarele 

funcționalități: 

- Actualizarea funcționalităților IPA-Online și actualizarea bazei de date IPA-Online prin 

introducerea verificărilor necesare astfel încât câmpurile 49-55, din Secțiunea III. 

DECLARAŢIE PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ 

PLĂŢI ,  să nu se preîncarce în Cererea unică de plată cu date din campaniile anterioare 

- Eliminare subschemelor din tab Bovine: SCZ_TC2.1;  SCZ_TC2.2;  SCZ_TC3.2;  

SCZ_TC3.3 

- Actualizarea mesajelor de atenționare implementate în aplicația IPA-Online, referitoare 

la numărul minim de animale și la cantitatea minimă de lapte, verificarea si actualizarea 

acestora, tinand cont inclusiv de eliminarea subschemelor SCZ_TC2.1;  SCZ_TC2.2;  

SCZ_TC3.2, după cum urmează 

o ANT 7- minimum 3 tone lapte / exploatație cu cod ANSVSA; 

o ANT 8- minimum 3 capete ANT 8 / exploatație cu cod ANSVSA; 

o ANT 9-minimum 50 capete ovine / exploatație cu cod ANSVSA; 

o ANT 9 -minimum 25 capete caprine / exploatație cu cod ANSVSA; 

o SCZ-FB-minimum 1 cap SCZ-FB / fermier; 
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o SCZ-O – minimum 150 capete SCZ-O / 60 capete SCZ-O (zona montană) / 

fermier; 

o SCZ-TC- minimum 10 capete SCZ-TC / fermier; 

o SCZ-VL-minimum 10 capete SCZ-VL / 5 capete SCZ-VL (zona montana) /  

fermier 

- Verificări suplimentare prin generarea unor mesaje blocante, astfel încât la închiderea 

cererii unice de plată în aplicația IPA Online dacă nu există corelare între bifa de 

solicitare a schemei din secțiunea IV. SCHEME DE PLATĂ / MĂSURI DE SPRIJIN / 

AJUTOR SOLICITATE și lista de animale / cantitatea de lapte din secțiunea III. 

DECLARAŢIE PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ 

PLĂŢI, la închiderea în aplicația IPA Online să nu se permită închiderea formularului, 

pentru următoarele cazuri: 

o Există bifa de solicitare schemă zoo în secțiunea IV fără să existe, minimum un 

animal în lista de animale cu solicitare pe schema respectivă / cantitate de lapte 

pe schema ANT 7 în secțiunea III; 

o Există cel puțin un animal în lista pe schemă zoo în secțiunea III câmpurile 52 - 

55 (P8 M10) și/sau există cantitate de lapte solicitată în câmpul 51, fără să existe 

bifă de solicitare schemă în secțiunea IV. 

- Se va genera un mesaj blocant sub campul 57B – ‘Atenție, data închiderii cererii în 

sectorul zootehnie este diferită de data închiderii IPA Online’ 

- Verificări suplimentare privind generarea unor mesaje blocante la închiderea cererii 

unice de plată dacă codurile de exploatație din câmpul 49.EXPLOATAŢII 

ZOOTEHNICE pentru care se solicită plată și câmpul  51.CANTITATE  DE  LAPTE  

SOLICITATĂ  ÎN  ANUL 2021 nu sunt înscrise în câmpul 48.CODUL (CODURILE) 

EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR 

FERMEI/GOSPODĂRIEI  al cererii unice de plată. 

 

3.3.5. INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN TAB-UL ”AJUTOARE NAȚIONALE DE 

TRANZIȚIE (ANT) SAU SPRIJIN CUPLAT SAU MĂSURA 10 – PACHETUL 8” 
În interfața aplicației se regăsește pagina: 
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În această pagină sunt două secțiuni: 

 

A. ANT 
In secțiunea ANT, fermierul trebuie să bifeze căsuța aferentă sprijinului pentru ANT. 

 
 

 

 ☝IMPORTANT:  

Bifele se preiau din Campania anterioară. Este necesar a se verifica dacă bifele mai sunt 

de actualitate și se solicită și pentru anul în curs sprijinul pentru ANT. Dacă nu se mai solicită 

sprijin pentru ANT se setează bifa pe valoarea ”NU”. Dacă ați solicitat în IPA-ONLINE sprijin 

pentru ANT și după depunerea cererii nu mai doriți acest sprijin din diverse motive, solicitați și 

completați cererea de retragere din schema. 

Dacă fermierul solicită sprijin pentru un ANT dar nu are nici o parcelă eligibilă pentru 

acel ANT, sistemul va genea un mesaj de forma: 

 ” Ați solicitat sprijin pentru "ANT 4" dar nu aveti nici o parcela solicitata pentru cultura 

"Tutun" (208). Verificași și corectați.”  

Pentru acest caz, fermierul nu a declarat nici o parcela cu tutun-cod 208. 
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Fermierul trebuie să corecteze, fie scoate bifa aferentă sprijinului pentru ANT, fie 

declară parcela cu cultura aferentă dacă întradevăr are culturile respective. Această verificare 

este necesară pentru a nu introduce erori pe flux și pentru a îngreuna controalele administrative. 

În situația în care există cel puțin o parcelă declarată pentru ANT-ul solicitat, în cererea 

unică de plată se va afișa tab-ul aferent pentru ANT-ul/urile solicitate  cu condițiile 

suplimentare pe care fermierul trebuie să le respecte. De exemplu dacă a solicitat ANT 3 cânepă 

pentru fibră se va afișa: 

 

 

 
Începând cu campania 2019, au fost inserate o serie de controale în aplicație, dacă 

fermierul nu bifează ANT-urile pe care le deține. 
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B. SPRIJIN CUPLAT 
În secțiunea SPRIJIN CUPLAT, fermierul trebuie să bifeze căsuța aferentă SPRIJINULUI 

CUPLAT pentru schemele de sprijin cuplat pentru care solicită sprijin. Trebuie avut în vedere 

faptul că sprijinul cuplat implică condiții suplimentare pe care fermeirul trebuie să le respecte și 

să facă dovada după caz conform cerințelor generale pentru acordarea sprijinului cuplat din 

legislația națională. 

Dacă fermierul solicită sprijin cuplat pentru o schemă, dar nu are nici o parcelă cultivată cu 

cultura eligibilă pentru acea schemă, în cererea unică de plată în câmpul aferent sprijinului 
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cuplat va apărea un mesaj de forma de mai jos (de exemplu sprijin cuplat pentru 7.16 dar nu are 

nici o parcelă  cu codul aferent 6567): 

Ati solicitat sprijin cuplat pentru "7.16 Cireșe și vișine destinate industrializării pentru 

obținerea de produse alimentare nonalcoolice" dar nu aveti nici o parcela solicitata pentru 

cultura "Cireşi şi vişini" (6567). Verificati si corectati. 

Dacă fermierul a digitizat cel puțin o parcelă cu cod aferent pentru sfecla de zahăr și a bifat 

sprijinul culpat pentru 7.9,  în cererea unică de plată în câmpul aferent sprijinului cuplat va 

apărea informația de mai jos, cu cerințele suplimentare pe care fermierul trebuie să le respecte 

 

 
Pentru a avea efect, orice modificare a bifelor în secțiunea ”sprijin cuplat” este necesar a fi 

activat butonul . 

 

În cazul în care Pachetul 8 din Măsura 10 va fi solicitat de fermier în aplicația IACS 

destinată culegerii datelor din sectorul zootehnic, datele aferente vor fi preluate în IPA Online. 
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Dacă fermierul bifează  căsuțele corespondente formele de sprijin și nu îndeplinește condițiile 
minime necesare, se generează automat un mesaj blocant în fișierul PDF al cererii unice de plata  
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Corespondenţa sprijin cuplat/coduri culturi sprijin cuplat 

Nr. 

crt. 

Denumire schema sprijin cuplat Nume cultură Cod cultură 

Sprijin 
cuplat 

7.1 Soia Soia 2037, 20371 

7.2 Lucernă Lucernă 9747, 
97471, 
9748, 
97481, 

9749, 97491 

7.3 Mazăre boabe pentru industrializare Mazăre boabe - 
industrializare 

1517, 15171 

7.4 Fasole boabe pentru industrializare Fasole boabe - 
industrializare 

1527, 15271 

7.5 Cânepă pentru fibră şi pentru ulei Cânepă pentru fibră 2077 

 Cânepă pentru ulei 2207 

7.6 Orez Orez 1117 

7.7 Cartof sămânţă Cartof sămânţă 2557 

7.8 Hamei Hamei 7507 

7.9 Sfeclă de zahăr Sfeclă de zahăr 3017 

7.10 Tomate pentru industrializare cultivate 
în câmp 

Tomate câmp - 
industrializare 

3537 

7.11 Castraveţi pentru industrializare cultivaţi 
în câmp 

Castraveţi câmp - 
industrializare 

3547 

 

 

 

 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 63/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

Legume din sere 

7.12.1 Tomate sere Tomate sere 355 

7.12.2 Castraveţi sere Castraveţi sere 356 

7.12.3 Ardei sere Ardei sere 357 

7.12.4 Varză sere Varză sere 358 

 

Legume din solarii 

7.13.1 Tomate solarii Tomate solarii 359 

7.13.2 Castraveţi solarii Castraveţi solarii 360 

7.13.3 Ardei solarii Ardei solarii 361 

7.13.4 Varză solarii Varză solarii 362 

7.13.5 Vinete solarii Vinete solari 363 

7.14 Prune pentru industrializare Pruni - industrializare 6537 

7.15 Mere pentru industrializare Mere - industrializare 6517 

7.16 Cireşe şi vişine pentru industrializare Cireşi şi vişini - 
industrializare 

6567 

7.17 Caise şi zarzăre pentru industrializare Caişi şi zarzări - 
industrializare 

6547 

7.18 Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară 
pentru industrializare 

Cartofi timpurii, 
semitimpurii şi de vară - 
industrializare 

2517 

 

Pentru codurile de culturi cuprinse în  tabelul de mai jos nu este permisă asociererea 

codurilor de culturi în cadrul aceleiași parcele cu alte coduri de culturi, cu excepția celor 

menționate în tabel. Cu alte cuvinte, pentru cazurile în care în cadrul unei parcele se declară 

două sau mai multe subparcele care au alte coduri de culturi, cu excepția codurilor menționate 

în tabel se generează o eroare blocantă. Astfel, pentru o subarcelă (de exemplu: 1a) atributată cu 
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oricare din codurile de culturi enunțate în tabelul de mai jos se permite adăugarea unei alte 

subparcele consecutive (de exemplu: 1b) atributată doar cu oricare din codurile menționate.  

Tabel coduri culturi cu suprafața minimă de 0.1 ha. 

cat_use COD DESCRIERE SUPRAFATA_MINIMA_PARCELA 

TA 355 TOMATE SERE 0.1 

TA 356 CASTRAVETI SERE 0.1 

TA 357 ARDEI SERE 0.1 

TA 358 VARZA SERE 0.1 

TA 359 TOMATE SOLARII 0.1 

TA 360 CASTRAVETI SOLARII 0.1 

TA 361 ARDEI SOLARII 0.1 

TA 362 VARZA SOLARII 0.1 

TA 363 VINETE SOLARII 0.1 

TA 401 

FLORI SI PLANTE 

ORNAMENTALE IN SERE 0.1 

CP 651 MERI  0.1 

CP 652 PERI   0.1 

CP 653 PRUNI             0.1 

CP 654 CAISI SI ZARZARI       0.1 

CP 655 PIERSICI 0.1 

CP 656 CIRESI SI VISINI 0.1 

CP 657 GUTUI 0.1 

CP 658 DUZI 0.1 

CP 659 ALTI POMI FRUCTIFERI 0.1 

CP 701 CASTANI  0.1 

CP 702 NUCI SI ALUNI 0.1 
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CP 703 ALTE SPECII                   0.1 

CP 704 
LIVEZI TINERE NEINTRATE PE 

ROD 0.1 

CP 750 HAMEI 0.1 

CP 801 ZMEUR 0.1 

CP 802 COACAZ 0.1 

CP 804 ALTI  ARBUSTI  FRUCTIFERI 0.1 

CP 901 
PEPINIERE VITICOLE SI 
PLANTATII  PORTALTOI 0.1 

CP 902 PEPINIERE POMICOLE 0.1 

CP 903 PEPINIERE FORESTIERE 0.1 

CP 904 ALTE  PEPINIERE 0.1 

CP 961 VII  CU  STRUGURI PENTRU VIN 0.1 

CP 962 VII  CU  STRUGURI  DE  MASA 0.1 

CP 965 

VII FINANTATE PRIN 
PROGRAMUL RESTRUCTURARE 

/ RECONVERSIE 0.1 

TA 971 
TEREN SUB SERE SI SOLARII - 

CULTIVAT 0.1 

TA 972 
TEREN SUB SERE SI SOLARII - 

NECULTIVAT 0.1 

CP 6517 MERI INDUSTRIALI-ZARE 0.1 

CP 6537 PRUNI INDUSTRIALI-ZARE 0.1 

CP 6547 
CAISI SI ZARZARI  INDUSTRIALI-

ZARE 0.1 

CP 6567 
CIRESI SI VISINI   INDUSTRIALI-

ZARE 0.1 
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3.4. DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE IN CAZUL UNUI FERMIER CE NU 
A MAI SOLICITAT PLĂȚI PE SUPRAFAȚĂ IN CAMPANIILE ANTERIOARE 

 
În cazul unui fermier ce nu a mai depus cerere de sprijin pentru acordarea subvenției în 

campaniile anterioare, digitizarea parcelelor agricole cuprinde trei etape importante: 

- Pregătirea digitizarii (identificarea poziției și suprafeței corecte a parcelei) 

- Măsurarea distanțelor de la repere și măsurarea suprafețelor parcelelor 

- Digitizarea propriu-zisă a parcelelor și atributarea corespunzătoare a acestora 

 

3. 4.1.PREGĂTIREA DIGITIZĂRII 

 
Se urmărește în primul rând poziționarea aproximativă a parcelei pe harta. Pentru aceasta, 

se selectează funcția de căutare (simbol binoclu  ) dacă se cunoaște blocul fizic în care se 

află parcela sau dacă nu cu ajutorul elementelor de identificare se poate căuta în stratul ”Căutare 

localități” prin scrierea primelor litere din denumirea localității. Această funcție permite 

căutarea pe straturile Localități, Râuri respectiv Lacuri și ne va poziționa în apropierea 

elementului selectat. 

 

De exemplu dacă alegem TROTUSANU(Localități) sistemul ne va poziționa pe satul 
TROTUSANU, de unde fermierul se poate orienta mult mai ușor pentru a identifica locul în 
care se regăsește parcela pentru care dorește să solicite sprijin. 
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Prin apăsarea butonului   din bara de meniu de mai jos se poate căuta direct județul, 

comuna sau blocul fizic. 

 
În situația în care fermierul știe deja în ce bloc fizic are parcela, în fereastra “Cautare 

bloc fizic” ce se deschide, se completează numele județului și/sau numele comunei în care se 

află parcela ce se dorește a se digitiza, apoi se apasp butonul “Afiseaza” din dreptul județului 

respectiv comunei.  

 
Aplicația va deschide harta la nivel de județ, respectiv comună. 
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În cazul în care fermierul cunoaște numărul blocului fizic, poate să îl completeze în 

fereastra de căutare și sistemul va deschide mai întâi o fereastră cu informații despre blocul fizic 

căutat, apoi prin acționarea butonului afișează, sistemul ne va poziționa pe blocul fizic solicitat. 
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În cazul în care fermierul nu cunoaște numărul blocului fizic în care se găsește parcela pe 

care dorește să o digitizeze, atunci este necesar să utilizeze funcțiil de mărire a hărții până la 

identificarea unui punct de reper cunoscut (o localitate, o șosea, o cale ferată, un curs de apă, o 

biserică. etc.) de la care se ajunge la zona de lucru. De asemenea, harta se poate mișca în 

aplicație prin utilizarea funcției și mișcarea imaginii în orice direcție se 

dorește. Funcțiile de mărire, respectiv micsorare, se găsesc în acelaș meniu și au forma 

pentru mărire respectiv  pentru micșorare. Pentru a mări 

o zonă anume se poate utiliza funcția următoare .Aceste funcții se 

regăsesc în bara de meniu: 

 
Deasemenea pe harta mică din colțul stânga sus se poate vedea un pătrat roșu care ne 

arată localizarea selecției. 

 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 70/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

3.4.2. MĂSURAREA DISTANȚELOR DE LA REPERE ȘI MĂSURAREA 

SUPRAFEȚELOR PARCELELOR 
 După ce parcela ce urmează a fi digitizată a fost localizată aproximativ pe hartă, se va 

face o poziționare cât mai exactă și cât mai corectă pe ortofotoplan, utilizând repere de pe 

teren de la care se masoară distanța până la parcela cu ajutorul instrumentului de masurare, 

simbol rigla gradată   

 
În cazul în care nu se poate face o identificare precisă a parcelei cu informațiile care se  

cunosc la momentul respectiv, este bine să se întrerupă activitatea, să se meargă pe teren și să se 

măsoare distanța de la punctul de reper la parcelă, după care se revine la calculator, se face o 

noua accesare a aplicației (user, parola, căutare parcelă) și se stabilește cu precizie poziția 

parcelei. 

În cazul din imagine, s-a măsurat pe teren o distanță de 50 m de la drum până la 

marginea parcelei. Cu ajutorul instrumentului de măsurare din aplicație, s-au masurat și pe 

ortofotoplan cei 50 m și apoi s-a trecut la măsurarea suprafeței parcelei. 

 
Pentru a determina suprafața parcelei, se delimitează perimetrul, apoi se închide 

poligonul folosind butonul  . Sistemul va solicita confirmarea închiderii poligonului. 
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După ce a fost închis poligonul se vor solicita informațiile privind parcela prin apăsarea 

butonului  și se va afișa suprafața în hectare respectiv perimetrul în metri pentru 

suprafața delimitată. 

 
Dacă se observă că desenul pentru măsurare a fost facut greșit sau din diverse motive se 

dorește ștergerea desenului de măsurare, se apasă butonul “Guma de sters” .  
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În urma măsurării, se obțin informații cu privire la suprafața parcelei și se realizează o 

localizare precisă a parcelei (prin distanțele măsurate cu precizie între parcelă și punctele de 

reper). 

 

3.4.3. DIGITIZAREA PROPRIU-ZISĂ A PARCELELOR 
 

În vederea realizării digitizării, se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afișându-se 

butoanele necesare digitizării. Tab-ul corespunzător se regăsește în partea stângă a ferestrei. 
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Se selectează primul buton, “Digitizare poligon”   

 
  Se deplasează cursorul și se amplasează punctele de baza pe hartă. Punctul de bază se 

generează executând click-stânga cu mouse-ul. Punctele de bază se pot amplasa peste conturul 

deja creat ce a fost folosit la măsurare. Urmărind acest contur avem garanția că vom digitiza 

exact suprafața măsurată. 

Aplicația permite identificarea parcelelor introduse în sistem în campania/campaniile 

precedente, cererea PROIECT pentru Campania în curs conținând datele / informațiile 

înregistrate în Campania anterioară. 

 Toate aceste parcele introduse anterior se regăsesc în sistem şi pot fi accesate prin 

introducerea id-ului fermierului >  selectarea campaniei  

> selectare  Lista parcelelor digtizate  > click pe 

Modifică . 

 
 

 
 

În aplicația IPA-Online sunt disponibile și pot fi activate straturile de control pe teren și 

teledetecție ai anilor anteriori. De asemenea, în funcție de rezultatele controalelor încărcate 

anual în aplicație, în controlul parcelelor digitizate sunt generate mai multe tipuri de avertizări 
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dacă în declarația sa pe anul în curs fermierul nu preia rezultatul controlului pentru parcela 

editată 

Sistemul va efectua verificări luând în calcul întotdeauna rezultatul  din  cel mai recent 

an al controlului. Ordinea de căutare va fi stratul CT_AAAA după care stratul RS_AAAA, unde 

AAAA este anul cel mai recent. Se vor lua în calcul masurătorile încărcate în straturile de 

control aferente dar nu mai târziu de 3 ani. În cazul în care fermierul nu are control pe teren în 

anul anterior, se va merge un an în urmă cu verificarea și activarea stratului de control 

corespunzător și asa mai departe, conform imaginii de mai jos 

 

 
 

Vizualizarea parcelelor digitizate se realizează prin selectarea parcelei din cadrul 

coloanei  “Mergi la parcela digitizată”  ,  

 

 
 

 

Pentru editarea sau digitizarea parcelelor fizice se utilizează fișiere de tip .shp 
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În interfața salvare parcela, la , există opțiunea Copiază din 

CT_an anterior în situația în care există control clasic efectuat în anul precedent,  iar fermierul 

dorește să preia rezultatul măsurătorii din acel an. 

 

De exemplu; 

 
 

Rezultatul în urma aplicării funcției “Copiază din CT_AN ANTERIOR” în imaginea de 

mai jos: 
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La digitizarea clasică, prin adăugarea de puncte de bază / vertecsi, până când suprafața 

nu va fi salvată, conturul digitizării va apărea desenat cu o linie galbenă punctată . 

 
Este indicat să se stabilească un număr cât mai mare de puncte de bază în situația în care 

limitele parcelei sunt neregulate, sau să se utilizeze funcția tăiată la limita blocului fizic pentru a 

evita eventualele erori de digitzare și depășiri nejustificate ale limitei blocurilor fizice. Parcela 

se închide prin deplasarea cursorului  la primul punct de baza stabilit și se dă clic pe el pentru a 

închide poligonul. 

 
 Cu ajutorul punctelor de bază se poate modifica suprafața digitizată. Cea mai bună scară 

pentru executarea digitizarii este cuprinsă între 1:1000 și  1:1500. Sub aceasta, detaliile de pe 

imagine nu mai pot fi distinse cu precizie, ca atare digitizarea nu mai redă corect suprafața 

măsurată. De asemenea, la o scară mai mare, calitatea imaginii începe să scadă, iar precizia 

digitizării nu mai este suficient de bună pentru a ne asigura determinarea suprafeței cu precizia 
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necesară.  Desigur, în cazul parcelelor foarte mari este necesară mărirea micșorarea imaginii 

astfel încât să se poată identifica elementele de reper și după aceea să se poată digitiza 

corespunzător. 

Pentru vizualizarea imaginilor ortofoto disponibile pentru realizarea digitizării parcelelor, 

se va accesa meniul HĂRȚI, din partea dreaptă a aplicației. 

 
 
 

 
 

 

 
 
În aplicația IPA-Online sunt disponibile și informații privind data zborului la nivel de 

bloc fizic. 
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Datele referitoare la data zborului sunt disponibile și în stratul ”Data zbor ortho foto” din 

cadrul secțiunii ”Straturi diverse”, meniul ”Hărți”. 
 

 
 

S-au implementat dezvoltări suplimentare astfel încât în aplicația IPA-Online să fie 

transpuse datele necesare în vederea realizării verificărilor prin monitorizare a suprafețelor de 

teren declarate, iar acestea să fie eligibile/compatibile cu procesul de închidere a cererii unice 

de plată. 
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 Monitorizarea reprezintă un proces automatizat, realizat la nivelul întregului areal agricol 

al României (totalitatea parcelelor / suprațetelor agricole identificate) care implică utilizarea 

imaginilor satelitare provenite din misiunile Sentinel 

(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home), dar și a altor mijloace tehnologice complementare,  

cu ajutorul cărora APIA va putea verifica ușor situația terenurilor declarate de către fermieri 

 

 Fereastra de introducere atribute pentru parcela digitizată are mai multe câmpuri după cum 

urmează: 

a)  Fereastra de introducere atribute pentru parcela digitizată: 

În momentul închiderii parcelei, aplicația deschide automat fereastra de introducere a 

datelor alfanumerice, în vederea completării de către fermier a informațiilor necesare pentru 

parcela digitizată. 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home
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 Această fereastră solicită toate informațiile referitoare la parcela și pachetele pentru 

măsurile de dezvoltare rurală necesare completării anexei II.B din Cererea unică de plată.  

b) Număr de identificare fermier: 

Prima căsuță conține numărul de identificare al fermierului și nu poate fi modificată. Se preia 

automat în funcție de utilizatorul care s-a identificat în aplicația IPA-ONLINE. 

c) Numărul parcelei agricole: 

In continuare, se vor introduce: numărul parcelei agricole (în ordinea corespunzătoare) și litera 

corespunzatoare culturii (a, b, etc.). Dacă pe o parcelă se cultivă mai multe culturi atunci este 

necesar  ca fiecare cultură să fie evidențiată printr-o literă de la a la .....n respectiv trebuie 

completate datele care descriu cultura solicitată. Nu este posibilă evidențierea de tipul 1a, apoi 

1c, fară a fi digitizată / evidențiată și 1b.   

Aplicația IPA_-ONLINE va genera un mesaj blocant pentru corectarea cazurilor care nu 

respectă numerotarea și nu va permite închiderea cererii unice de sprijin dacă nu sunt corectate 

aceste erori. 
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Acest mesaj este de forma: 

”Nu este respectată ordinea de numerotare a parcelelor 911a, 911b, 911c ... pentru parcela 

911. Vă rugăm verificați și corectați.” 

Dacă pe o parcelă se cultivă o singură cultură aceasta trebuie să fie compusă dintr-un 

singur poligon atribuit ca atare. Sistemul va genera o eroare de atenționare dacă pe aceeași 

parcelă se solicită două subparcele cu aceeași cultură.  

Mesajul va fi de forma: 

”Atenție, ati solicitat aceiași cultură (101) pentru două sau mai multe subparcele (911a). 

Dacă cultura este continuă, formați o singură subparcelă.” 

De asemenea, nu este permisa delimitarea a 2 sau mai multe culturi pe o parcelă 

(subparcele) fără a avea cel puțin 2 puncte comune între poligoanele cu culturile cele mai 

apropiate între ele, urmând ca, în acest caz, să se genereze mesajul blocant: 

“Atenție, parcela 10 este compusă din două sau mai multe culturi care nu au puncte 

comune. Pentru a respecta definiția parcelei verificați si conectați culturile vecine.” 
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d) Cod categorie de folosință și cod cultură: 

Dacă se cultivă o singură cultură atunci întotdeauna se va alege litera ”a”. După 

introducerea literei corespunzătoare, se selectează din listele predefinite codul categoriei de 

folosință  și codul de cultură 

, în funcție de ce are cultivat în teren 

fermierul la depunerea cererii de sprijin sau ceea ce intenționează să cultive dacă nu are deja o 

cultură în teren. De exemplu în cazul nostru a fost aleasă categoria de folosință TA-TEREN 

ARABIL cu codul de cultură ”Alte cereale pentru boabe - 114”. 

Dacă se activează cod categorie de folosință TA, în câmpul cod cultură se vor afișa 

numai culturile aferente categoriei de folosință TA: 
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Dacă se activează PP se vor afișa numai culturile aferente categoriei de folosință PP: 

 

Dacă se activează CP se vor afișa numai culturile aferente categoriei de folosință CP: 

 

Aplicația permite alocarea codurilor specific pentru VII doar dacă se selectează tab-ul CP-
CULTURI PERMANENTE. 

De asemenea, pentru categoriile de folosiță TAn, CPn și PPn (nesolicitate la plată) se vor 
putea selecta aceleași codurile de cultură ca cele menționate mai sus. 

În aplicația IPA-Online , s-a inserat în meniul ”Hărți” câmpul ”Categorii de folosință” unde 
se vor putea vizualiza informațiile cu privire la categoria de folosință a fiecărei parcele 
digitizate. 
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Începând cu campania 2021, s-a dezvoltat o funcție care să calculeze suma suprafețelor 
digitizate în IPA-Online pe fiecare categorie de folosință, la nivelul unui bloc fizic. 

În cadrul raportului „Controlul parcelelor digitizate”, se analizează toate parcelele 
fermierului disponibile pe stratul de digitizare al campaniei în curs pentru a calcula la nivel de 
bloc fizic suprafețele digitizate pentru fiecare categorie de folosința. 

 

Pentru anul 2022, s-au implementat o serie de verificări la nivelul parcelelor digitizate în 
IPA Online care depășesc limita categoriei de folosință (pentru eroriile IPA_0771 și OSC_0771 
care își preiau datele din aplicația IACS) 

e) Suprafața declarată: 

În următoarea căsuță se completează suprafața pe care fermierul dorește să o declare, în 
conformitate cu documentele care fac dovada utilizării legale.  

Prin accesarea tab-ului „Obține suprafața digitizată” în interfața de introducere atribute 
parcele, în câmpul „suprafaţa declarată” se va prelua automat suprafaţa digitizată a parcelei 
agricole, în  hectare, cu 2 zecimale.  
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Modul de introducere manuală a suprafeței în câmpul suprafața declarată va rămâne 
activ (inclusiv pentru cazul în care o parcelă digitizată de fermier în aplicația IPA-Online 
prezintă zone neeligibile mai mici de 100 metri pătrați dar care însumate depășesc 100 metri 
pătrați).  

 

Această suprafață nu este obligatoriu să coincidă cu suprafața digitizată, dar este 
recomandat sa fie cât mai apropiată de aceasta. Aplicația IPA-ONLINE generează mesaje 
blocante dacă diferența depășește toleranța de digitizare pe imagine de 0,75 x perimetrul 
parcelei digitizate dar nu mai mare de 1 hectar. Dacă diferența între cele două suprafețe nu  
depășește toleranța mai sus amintită atunci sistemul va emite o avertizare, iar dacă diferența este 
mai mare decât toleranța acceptată sistemul va genera  o eroare blocantă și nu va permite  
închiderea cererii de sprijin, iar fermierul trebuie să își corecteze suprafețele în conformitate cu 
elementul care stă la baza solicitării sprijinului (adeverința de la Primărie, suprafața din titlul de 
proprietate, suprafața măsurată pe teren etc).  

 În cazul în care aria declarată – aria digitizată este mai mare decât 
0.75*perimetrul apare mesajul blocant: 

o Atenție! Suprafața declarată depășește toleranța maximă admisă! 
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o În cazul în care aria declarată – aria digitizată este mai mică decât 
0.75*perimetrul apare mesajul blocant: 

Atenție! Suprafața declarată nu respectă toleranța minimă admisă! 

 

Sunt  necesare aceste mesaje blocante pentru a nu permite utilizatorului să introducă în 
sistem date eronate. Pentru a putea verifica toleranța există în LISTA PARCELELOR 
DIGITIZATE câmpul ”Perimetru”. 

 

 

Mesajul blocant pentru cazurile în care toleranța este diferită: 

”Suprafața declarată a parcelei nr .... (100,00 ha) diferă cu mai mult decât 
toleranța admisă pentru suprafața digitizată (0,07 ha). Diferența între suprafața declarată 
și suprafața digitizată nu poate fi mai mare de (0,01 ha), si nu poate depăși un hectar.” 
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☝ IMPORTANT: 

Pentru a obține corect suprafața în functie de dimensiunea parcelei identificate pe 
imaginea ortofoto este recomandat a digitiza parcela, a se obține suprafața digitizată și 
după aceea a se compara cu suprafața din documentele justificative.  

Parcela având cod Tan, PPn și CPn, (parcele agricole nesolicitate la plată) se 
delimitează distinct de parcela solicitată la plată. Nu este permis ca pe aceeași parcelă să 
avem combinații între codurile TA si TAn, PP și PPn și CP și CPn. 

Dacă suprafața declarată a parcelelor unui bloc fizic depășește suma suprafețelor 
unei categorii de folosință se va genera mesajul: ”Atenție:Suma suprafețelor de TA/CP/PP 
declarate pe BF….. depășește  suprafața maximă eligibilă a categoriei de folosință 
TA/CP/PP de pe acest bloc fizic.” 

Informațiile vor putea fi vizibile și în raportul pdf ”Controlul parceleor digitizate” 

 

f) Măsuri de dezvoltare rurală: 

În câmpul aferent măsurilor de dezvoltare rurală, dacă fermeirul respectă cerințele 
pentru măsurile de dezvoltare rurală se va alege din lista pachetul pentru care se solicită sprijin 
pentru măsurile de dezvoltare rurală. 
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În tab-ul  sunt afișate detaliat numele pachetelor 
aferente măsurilor de dezvoltare rurală: 

 

Dacă fermierul solicită un pachet aferent unei măsuri de sprijin, iar categoria de 
folosință a parcelei nu este eligibilă pentru măsura respectivă, aplicația IPA-ONLINE generează 
un mesaj blocant de forma: 
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”Atentie, Pachetul A47 nu poate fi solicitat pentru categoria de folosință aleasă. 
Revizuiti solicitarea pentru aceasta parcela (331a).” 

Pentru măsurile de dezvoltare rurală declarate pe o parcela din  Măsura 11 – 
“Agricultura ecologică”,  Submăsura 11.1: ,,Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură 
ecologică” (codurile  A14=M11_S1_P1, A15=M11_S1_P2, A16=M11_S1_P3, 
A17=M11_S1_P4, A18=M11_S1_P5, A19=M11_S1_P6.1,  ) se pot aplica fie culturi anuale, fie 
culturi perene, conform codurilor din lista anexată(listă culturi anuale si perene). Se va afisa 
următorul mesaj blocant: 

”Atentie! Pentru submăsura 11.1 nu puteți declara pe aceeași parcelă, culturi cu 

perioade de conversie diferite. Trebuie sa declarati fie doar culturi anuale, fie doar culturi 

perene, eligibile pentru pachetul respectiv. ” 

 

☝ IMPORTANT: 

Mesajele blocante de mai sus au rolul de a nu lasa beneficiarul să introduce erori pe 

fluxul de administrare a cererii de sprijin, trebuie avute în vedere și realizate corecțiile 

aferente. 

  În aplicația IPA Online sunt disponibile Informații privind eligibilitatea măsurilor de 

dezvoltare rurală la nivel de  UAT.  Eligibilitatea măsurilor de dezvoltare rurală la nivelul 

fiecărui bloc fizic poate fi verificată direct în aplicație prin parcurgerea etapelor de mai jos: 
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Pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, care au fost eligibile 

în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13,2, dar care devin neeligibile în urma actualizării 

procesului de fine tuning, au fost eliminate 23 unităţi administrativ-teritoriale pentru județele : 

Brăila, Dolj, Galați, Ialomița, Olt, Teleorman și Vaslui, pentru care se va realiza o scădere 

progresivă a plăţilor, în limitele prevăzute la art. 31 alin. (5) al R.1305/2013 

Aceste UAT-uri primesc în continuare 85% din cuantumul pentru ANC_SEMN și se va 

genera un mesaj în raportul  ”Controlul parcelelor digitizate”: Parcela .... va beneficia pentru 

campania 2019 de un cuantum de 85% din valoarea subvenției acordate pentru Măsura 13 

ANC_SEMN. 

De asemenea, prin noua delimitare a sM13.2 au fost introduse 11 UAT noi, situate în 

județele Arad, Brăila, Călărași și Ialomița, care au devenit eligibile începând cu anul 2019. 

Începând cu anul 2021, uu fost eliminate umătoarele UAT-uri din lista UAT-urilor eligibile 

pentru sub-măsura 13.2 (ANC SEMN): 
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SIRUTA JUDET UAT_LAU2 

42842 BRAILA BERTESTII DE JOS 

43466 BRAILA JIRLAU 

44060 BRAILA STANCUTA 

44177 BRAILA TICHILESTI 

72980 DOLJ MACESU DE JOS 

75711 GALATI BRANISTEA 

76745 GALATI MOVILENI 

77153 GALATI SCHELA 

77313 GALATI TUDOR VLADIMIRESCU 

75150 GALATI VANATORI 

93021 IALOMITA BUCU 

180046 IALOMITA GURA IALOMITEI 

179819 IALOMITA OGRADA 

92765 IALOMITA ORAS TANDAREI 

126022 OLT BRANCOVENI 

127019 OLT FARCASELE 

128105 OLT ORAS PIATRA-OLT 

127983 OLT OSICA DE SUS 

128178 OLT PARSCOVENI 

130384 OLT SOPARLITA 

152314 TELEORMAN BUJORU 

164749 VASLUI LUNCA BANULUI 

165979 VASLUI STANILESTI 

 
 

g) Observații: 

În acest câmp se vor completa eventualele observații ale fermierului, de exemplu denumirea 

locală a zonei în care este localizată parcela, etc. 

h) Mod de delimitare parcela 

În tab-ul aferent modului de delimitare parcel se regăsesc următoarele funcții: 
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- Bloc fizic întreg- este o funcție care permite selectarea unui bloc întreg. Această funcție 

este foarte utilă în cazul parcelelor ce ocupă un bloc întreg și au marginile dantelate  

- Tăiată la limita blocului – este o funcție care permite tăierea parcelei la limita blocului 

fizic. Această funcție vine în sprijinul fermeirului și permite tăierea automată a parcelei 

digitizate la limita blocului fizic în situația în care aceasta este corectă. Fermierul are 

posibilitatea de a digtiza mult mai ușor parcela, prin afișarea unui număr redus de puncte 

în afara blocului fizic, funcția reducând limitele parcelei desenate la limita blocului fizic. 

- Tăiată la limita parcelei este o funcție care permite tăierea parcelei la limita cu o altă 

parcela cu care se suprapune. Această functie vine în sprijinul fermeirului și permite 

tăierea automată a parcelei digitizate la limita cu parcela vecină în situația în care s-a 

creat o suprapunere. Trebuie avut în vedere că nu funcționează dacă prin tăiere rezultă 

mai mult de o parcelă. 

- Copiază din CT_an, este o funcție care permite importul parcelei din stratul de control 

”CT_an”. Fermierul poate importa parcela măsurată în anul anterior dacă a avut un 

control pe teren și dacă în anul curent limitele și suprafața sunt la fel ca în anul 

precedent. 

 

- Funcția Taie la limita zonei BRUA. Aceasta are o dublă utilizare: 

 

a) Dacă în interfața de atributare parcelă se selectează opțiunea Parcelă BRUA, la 

utilizarea funcției Taie la limita zonei BRUA, în baza de date va fi salvată geometria 

parcelei BRUA, situată în interiorul coridorului BRUA. 

b) Dacă în interfața de atributare parcelă se selectează opțiunea Parcelă, la 

utilizarea funcției Taie la limita zonei BRUA, în baza de date va fi salvată geometria 

parcelei SAPS, situată în exteriorul coridorului BRUA. 

 

- Funcția Taie la limita parcelei BRUA. Aceasta are o dublă utilizare: 

 

a) Dacă în interfața de atributare parcelă se selectează opțiunea Parcelă BRUA, la 

utilizarea funcției Taie la limita parcelei BRUA, în baza de date va fi salvată 

geometria parcelei BRUA, învecinată cu parcela BRUA. 
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b) Dacă în interfața de atributare parcelă se selectează opțiunea Parcelă, la 

utilizarea funcției Taie la limita parcelei BRUA, în baza de date va fi salvată 

geometria parcelei SAPS, învecinată cu parcela BRUA 

i) Parcela din defrișare viticolă 

Dacă parcela provine din defrișare viticolă fermierul are obligația să pună valoare ”DA” în 

tabul de mai jos: 

 
 

j) Data confirmării fermierului  

Data confirmării fermierului este o funcție care preia automat data atunci când cererea a fost 

închisă în aplicația IPA-ONLINE. Nu se completează de fermier. 

 
 

k) Editor 

În câmpul editor se afișează  nume utilizator de identificare a persoanei care a introdus sau a 

modificat  parcela. În versiunea intranet după închiderea cererii de sprijin și trecerea la 

introducerea cererilor de modificare, se va prelua utilizatorul APIA care operează modificările 

cu acordul fermierului sau în funcție de rezultatele controalelor. 
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l) Identificare parcela in teren 

Dacă fermierul a primit sprijin pentru identificarea parcelei prin deplasare cu funcționarul 

APIA în teren se pune valoarea ”DA” în câmpul aferent. 

 

 
 

m) Motiv anexa 17 

Pentru cazurile în care se generează anexa 17b este necesară completarea obligatorie a 

campului Motiv Anexa 17 (cele 3 cazuri în care Anexa 17 se genereaza vor fi tratate separat în 

ghid). Acest camp trebuie completat doar dacă este generată o anexa 17b de raportare a unei 

erori legate de limitele sau categoria de folosință a blocului fizic 

Dacă nu se completează, sistemul va genera un mesaj blocant de forma: 

”Vă rugăm să introduceți motivul pentru care solicitati Anexa 17_b pentru parcela 33a!” 

În acest camp se va completa motivul pentru care fermeirul solicită modificarea 

categoriei de folosință a blocului fizic sau a limitelor acestora. Motivul trebuie să fie clar și să 

facă referire la problema semnalată. Nu se vor introduce mesaje de forma ”asa este în actele 

doveditoare, sau limita greșită sau nu e bloc”, întotdeauna trebuie să facem referire la ceea ce se 

regăsește în teren la momentul semnalării problemei. 

Beneficiarul trebuie sa aibă în vedere că anexele 17b generate eronat duc la erori pe fluxul 

de lucru iar în unele cazuri pot duce la penalizări/corecții aplicate în urma controlului 

administrativ. 

n) Provine din 950/951/952 

Conform normelor în vigoare, trebuie declarată cultura ce este înființată de fermier în 

primavară sau a fost înființată în toamnă. Dacă terenul în pregatire pentru livezi sau vii nu este 

cultivat, ci doar se realizează lucrări de întreținere a acestuia, se vor declara codurile aferente. 

Dacă se înfințează culturi în teren arabil, este necesar a se declara cultura înființată. Pentru 

parcelele care sunt în pregătire pentru livezi sau pentru vii, cultivate cu culturi în teren arabil se 

va aloca din tab-ul ”Provine din 950/951/952” codul aferent parcelei de bază. 
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o) Cultură succesivă pentru strat vegetal 

În cazul în care parcela în cauză este utilizată și pentru îndeplinirea bunelor condiții 

pentru climă și mediu, va fi completat și câmpul “Cultură succesivă pentru strat vegetal”. 

 
 

Se va selecta unul din codurile de cultură / combinațiile de culturi din print-screen-ul de 

mai jos.  

 
 

Suprafața culturii successive este obligatoriu a fi egală cu suprafața culturii principale și 

va fi obținută prin accesarea tab-ului Copie, conform print-screen (Suprafața culturii successive 

nu va putea diferi de suprafața SAPS). Nu se va putea selecta manual suprafața culturii. 
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Câmpul cod cultură pentru strat vegetal va deveni editabil numai dacă se selectează pentru 

cultura principală cod categorie TA, nu și când se solicită coduri de cultură din PP sau CP.  

 
 

p) Salvare, actualizare, ștergere, renunțare 

După ce s-au introdus datele pentru parcela nouă și se dorește salvarea acestora, se apasă 

butonul “Salvare” , iar sistemul va salva automat parcela 

în baza de date IPA-ONLINE a APIA.  

În cazul în care există unele greșeli (de ex. se încearcă introducerea unei parcele cu un 

număr care exista deja sau nu au fost completate toate câmpurile), sistemul va semnaliza 

greşeala printr-un mesaj de forma: 
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  Dacă nu s-a completat suprafața declarată sistemul va genera un mesaj de forma: 

 
Dacă parcela a fost digitizată anterior și este selectată doar pentru actualizarea datelor de 

identificare sau de altă natură, se va activa și se va accesa de FERMIER  tabul Actualizare sau 

Ștergere,  sau Renunțare după caz. 

 
 

3.4.4. INTRODUCEREA ȘI DEPLASAREA PUNCTELOR DE BAZĂ 
Uneori, putem constata că digitizarea pe care am făcut-o nu urmează limita parcelei așa 

cum se cunoaște de pe teren și se dorește modificarea conturului digitizat. Pentru aceasta mai 

întâi se vor introduce puncte de baza noi după care, punctele de bază respective vor fi mutate 

acolo unde fermierul dorește prin mutarea lor efectivă. 

Pentru a introduce un punct de bază nou, se selecteaza în tab-ul “Digitizare parcela” 

butonul “Introducere punct de baza”  
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Apoi se deplasează cursorul pe linia de digitizare și se dă click atunci când cursorul 

(săgeata, etc.) se transformă în reticul. Pe linia de digitizare va apărea un nou punct de bază. 

După ce au fost introduse punctele de bază, se selectează din tab-ul “Digitizare parcela” 

butonul “Deplasare punct de baza” ( ).  

 
  Se poziționează cursorul pe punctele de bază nou create şi, cu butonul dreapta apăsat, se 

deplasează punctul de bază pe poziţia dorită. 

 

 
 

După ce toate punctele de bază au fost mutate pe poziția dorită, se apasă butonul 

“Introducere/ Actualizare/Stergere informatii” ( ) și, după deschiderea ferestrei cu date 

alfanumerice, se apasă “Actualizare”. 

  În mod similar se introduc următoarele parcele.  
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3. 5 CAZURI PARTICULARE DE DIGITIZARE 

3.5.1. DIGITIZAREA UNUI BLOC FIZIC ÎNTREG 
În unele cazuri, fermierul poate avea în folosință o parcelă ce se întinde pe un bloc fizic  

întreg. Astfel de cazuri se întalnesc mai frecvent în cazul pajiștilor permanente care, în plus, au 

marginile franjurate, lucru ce îngreunează digitizarea, dar şi în cazul marilor exploataţii agricole 

unde se lucrează suprafeţe mari de tereren de obicei compact. Pentru aceste cazuri, a fost creată 

o funcționalitate prin care parcela este digitizată automat de către sistem urmărind limitele 

blocului fizic. Pentru aceasta, fermierul trebuie numai să stabilească doar 3 puncte de bază în 

interiorul blocului fizic și să aleagă opțiunea , așa cum este 

prezentat în imaginile următoare. 

 
Se închide poligonul format de cele 3 puncte de baza și se apasă butonul “Introducere/ 

Actualizare/Stergere informatii” ( ) şi după deschiderea ferestrei se introduc datele 

alfanumerice. 

După introducerea datelor alfanumerice, se deschide lista de selecție “Bloc întreg”, se 

selectează “Da” și se apasă “Salvare”. 
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Sistemul preia automat limitele blocului fizic în care am amplasat cele 3 puncte de bază și 
asfel se obține întreaga suprafață fără a mai fi necesar a fi urmărite detaliile de pe teren, ceea ce 
ar îngreuna procesul de digitizare și ar crește timpul necesar pentru delimitarea parcelei.  

 

Atenție: dacă ați accesat inițial Obține suprafața digitizată, precum și Bloc fizic întreg, va 

exista o necorelare între suprafața reală și cea obținută prin activarea tabului menționat. 

 
În această situație, ștergeți parcela astfel digitizată din lista temporară de lucru, 

reselectați-o cu opțiunea din bara MENU Selectează parcela prin punct și accesați succesiv 

Obține Suprafața digitizată și apoi Actualizare 
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se obține în final suprafața corectă a parcelei / bloc fizic întreg 

 
 

3.5.2. DIGITIZAREA UNUI BLOC APROAPE ÎNTREG 
În unele cazuri se dorește digitizarea unei parcele ce ocupă aproape în întregime un bloc 

fizic. Pentru aceasta, se digitizează blocul întreg așa cum s-a arătat mai sus, iar după aceea se 

pot face modificări în funcție de ceea ce dorește să solicite fermierul și de suprafețele despre 

care fermierul cunoaște că au fost modificate în teren. 

 

 
Din tab-ul “Digitizare parcela” se selectează butonul “Ștergere lista temporară parcele” 

și se șterge lista temporară cu parcele.  
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Din bara principală de comenzi se selecteaza butonul “Selectare parcela prin punct”  

 
 

Cu această funcție se selectează parcela (blocul fizic) digitizat anterior. Se observă că 

sistemul atunci când a digitizat automat întregul bloc fizic a stabilit de fapt puncte de bază  

pentru întregul bloc fizic. 
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Ca urmare, utilizând funcția de ștergere a punctelor de baza din tab-ul “Digitizare 

parcela” se vor șterge punctele de bază  ce depășesc parcela pe care dorim să o digitizăm. 

 

 
 

După ce am stabilit suprafața pe care dorim să o salvăm, respectiv punctele de bază pe 

care dorim să le păstram, se apasă butonul “Introducere/ Actualizare/Stergere informatii” ( ) 

și, după deschiderea ferestrei se actualizează datele alfanumerice.  

 

ATENTIE: pentru ca noua digitizare să aibă efect, în lista “Bloc intreg” trebuie selectat 

“nu”. Dacă se lasă “da”, sistemul va prelua parcela ca bloc întreg. 
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Se apasă butonul “Actualizare”, iar după confirmarea salvării, sistemul reduce parcela la 

suprafața digitizată. 

 

3.5.3.  EXTRAGEREA UNEI SUPRAFEȚE DIN INTERIORUL UNEI PARCELE 
În unele cazuri, pe suprafața parcelei ce urmează a fi declarată  se găsesc zone neagricole 

care, pentru a evita eventualele penalizări nu trebuie să fie introduse în declaraţia de suprafață. 

De aceea, pe hartă, aceste zone neagricole vor fi eliminate din suprafața parcelei sau nu vor fi 

digitizate ca parte a parcelei dacă sunt la limita acesteia cu un teren neagricol. 
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Pași de urmat pentru realizarea unei excluderi din parcela digitizată: 
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3.6. ACTUALIZAREA DIGITIZĂRII ÎN CAZUL UNUI FERMIER CARE A MAI 

SOLICITAT SPRIJIN ÎN CAMPANIA ANTERIOARĂ 
Fermierii care au mai solicitat sprijin în campaniile anterioare sunt înregistraţi în baza de 

date IACS, respectiv IPA ONLINE a APIA. Prin interfaţa dintre cele două aplicaţii fiecare 

fermier îşi poate vizualiza datele  proprii cum ar fi declaraţia de suprafaţă din anul anterior cu 

suprafeţele determinate în urma tuturor controalelor precum şi parcelele pe care le-a digitizat în 

campania precedentă.. 

Pentru a vizualiza aceste date despre declaraţia de suprafaţă respectiv despre parcelele 

digitizate se apasă butonul “Informare baza de date IACS” ( ).  
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Ca urmare a acestei comenzi, sistemul va deschide pagina de raportare în care se pot 

urmări informaţiile declarate de către fermier în anii anteriori.  

În partea superioară a paginii, exista o lista de selecție în care se poate selecta anul 

pentru care se doreşte vizualizarea declarației de suprafată. Sistemul stochează şi arată 

fermierului propriile parcele solicitate în anii anteriori. 

 
 

Fermierii care au mai solicitat subvenție în anii anteriori, trebuie să parcurgă urmatoarele 

etape pentru completarea declaraţiei de suprafaţă și actualizarea schiţelor cu parcelele digitizate. 

 

3.6.1. DIGITIZAREA UNEI PARCELE ȘI UTILIZAREA FUNCȚIEI ”TĂIATĂ LA 

LIMITA BLOCULUI FIZIC” 

 
S-a implementat o funcție care va ajuta fermierul și operatorul APIA să digitizeze parcelele 

la limita blocului fizic făra a mai fi necesar a urmări fiecare vertex al blocului fizic. Prin 

adăugarea a doi vertexi în afara blocului fizic și apelarea funcției tăiată la limita blocului fizic, 

sistemul va lega automat geometria desenată de limita blocului fizic. 
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SE ȘTERGE DIN LISTA TEMPORARA  apăsând butonul  

 

Se selectează din nou parcela, se reaccesează Obține suprafata digitizată și apoi Actualizare 
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3.6.2. DIGITIZAREA UNEI PARCELE ȘI UTILIZAREA FUNCȚIEI ”TĂIATĂ LA 

LIMITA PARCELEI” 
S-a implementat o funcție care va ajuta fermierul și operatorul APIA să digitizeze parcelele 

la limita dintre două sau mai multe parcele fără a mai fi necesar a urmări fiecare vertex al 
parcelei/parcelelor vecine. Prin adăugarea a doi vertecsi în afara limitei parcelei și apelarea 
funcției tăiată la limita parcelei, sistemul va lega automat geometria desenată de limita 
parcelei/parcelelor existente, prin tăierea părții de parcelă care se suprapune cu altă/alte parcele. 
Condiția ca această funcție să opereze în mod corespunzător este de a nu rezulta multipoligoane 
în urma tăierii, adică, parcela rezultată trebuie să aibă un singur poligon. 

Exemplu: nu funcționeaza deoarece ar rezulta 3 parcele în cazul delimitării cu negru dacă se 
elimină partea comună cu parcela roșie: 

 

Exemplu: funcționează în cazul delimitării cu negru dacă se elimină partea comună cu 
parcela roșie: 

înainte de aplicare funcție    după aplicare funcție de tăiere 

 

       limita dintre cele două parcele/culturi 
        este comună 
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Această funcție poate fi utilizată și atunci când se digitizează două sau mai multe culturi 
ale aceleiași parcele, reducând timpul alocat pentru a face legătura între poligoanele cu 
delimitarea culturilor. 

 

 

 

 

După aplicarea funcției tăiată la limita parcelei dacă nu se crează două sau mai multe 
parcele prin aplicarea funcției, rezultă: 
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3.6.3. DIGITIZAREA UNEI PARCELE ȘI UTILIZAREA FUNCȚIEI ”COPIAZĂ 
DIN CT_AN 

 
S-a implementat o funcție  careva ajuta fermierul și operatorul APIA să preia automat 

parcela măsurată din  stratul de control (de exemplu: CT_2017 , CT_2018 sau CT_2019). După 

import, dacă este justificată această modificare, această parcelă poate fi ajustată dacă pentru 

anul în curs nu se mai respectă în totalitate limitele constatate în anul precedent la control. 
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Actualizarea aplicației IPA ONLINE astfel încât să permită importul parcelelor de tip 

polygon din măsuratori GPS în stratul parcele_digitizate și crearea posibilității de editare a 
acestora. 

În scopul îmbunătățirii funcționalităților pe care APIA le pune la dispoziție fermierilor 
în scopul unei identificări corecte a parcelelor, a fost dezvoltată posibilității de editare a 
parcelelor măsurate cu mijloace GPS. 

Astfel, fermierii vor avea posibilitatea încărcării și salvării măsurătorilor realizate și 
ulterior, a activării în stratul de digitizare a acestor măsurători, urmând pașii descriși în print-
screen-urile următoare: 
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Se va selecta opțiunea Încărcați fișiere de tip shape (*.dbf, *.shp, *.shx). 

Sursa sistemului de proiecție este predefinită (Dealul Piscului 1970/Stereo 70-EPSG 
31700). 

Următorul pas constă în selectarea pe rând al fișierelor de tip DBF, SHP și SHX prin 
apăsarea tabului Alege fișierul/Open. După încarcarea celor trei fișiere se va apăsa tab-ul 
Încarc. 

 

După încărcarea datelor, în noua fereastră deschisă se va selecta eticheta pentru afișare. 
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  Prin selectarea tab-ului Afișează și prin activarea stratului Shapefile polygons, din 
cadrul Informații GPS (Hărți) parcela devine vizibilă.  

 

 

Prin apăsarea tabului     Import parcela din fișierul încărcat (prin activare devine 
roșu) și prin selectarea parcelei afișate se va deschide fereastra pentru completarea atributelor. 
După completarea acestora importul a fost realizat cu succes! 
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Mai multe fișiere pot fi încărcate în perioade diferite – acestea rămân salvate și pot fi 
accesate de fermier 

 

 
 
Exportul datelor vectoriale 
 

1. Se accesează tab-ul Exportul datelor vectoriale. 
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2. Se selectează tipul fișierului care va fi exportat (ESRI SHAPEFILE), anul campaniei 
și tab-ul EXPORT.  

 

Pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea aplicării prevederilor pentru controlul 
preliminar și a diminuării conflictelor de suprapunere / supradeclarare chiar de la depunerea 
cererii de sprijin, a fost dezvoltată o nouă funcționalitate care permite afișarea în controlul 
parcelelor digitizate a numelor fermierului/fermierilor cu care fermierul pe contul căruia se 
digitizează se suprapune / supradeclară la nivelul unui bloc fizic: 
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Pentru a nu reduce performanța aplicației IPA-ONLINE, în situația în care parcela 
depășește limita unui singur bloc fizic, aplicația nu va mai afișa numele fermeirilor cu care se 
suprapune și doar va genera mesajul: 

Parcela (777a) depășește limita blocului fizic cu suprafața de 48.488 m². Vă rugăm 
să aveți în vedere că dacă se constată că declarația dvs nu este conformă veți fi penalizați 
în conformitate cu regulamentele CE. Sunteți siguri că parcela depășeste limita blocului 
fizic? Daca depasirea limitei blocului fizic este eronata, folositi functia "Taie la limita 
blocului fizic". 

 

 

 

3.6.4. IDENTIFICAREA PARCELELOR DIN CAMPANIILE ANTERIOARE 

 
  Prima etapă constă în identificarea parcelelor utilizate de respectivul fermier şi care au 

fost introduse în sistem în campania/campaniile precedente.Toate aceste parcele introduse 

anterior se regasesc în sistem şi pot fi accesate de fermierul căruia îi sunt arondate prin 

accesarea tab-ului conform print-screen. 
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Pentru a le vizualiza, fermierul accesează aplicaţia folosind “utilizatorul” şi “parola” 

furnizate de APIA, iar după deschiderea aplicaţiei, accesează baza de date IACS, aşa cum s-a 

aratat anterior.  

După deschiderea bazei de date, fermierul are posibilitatea de a accesa parcelele prin 

apăsarea butonului “Mergi la parcela digitizată”. Intotdeauna trebuie să se solicite lista din 

campania anterioară, de exemplu pentru campania 2018 se vor solicita informații din anul 2017 

şi aşa mai departe. Numai aşa fermierul are certitudinea că sistemul îl va poziţiona corect pe 

parcelele solicitate în anul anterior 

Acest buton va poziţiona harta din pagina principală direct la schiţa parcelei solicitate. 

  Corespunzător fiecarei parcele se găseşte un buton “Mergi la parcela digitizată” prin 
care harta din pagina principală se poziţionează direct la parcela solicitată. 

 

O a doua metoda este cea prin căutarea unei denumiri cunoscute. În tab-ul “Căutare 
localități” din meniul lateral, se introduce denumirea dorită, iar sistemul oferă sugestii ce pot fi 
selectate. 
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O a treia metoda este cea prin accesarea tab-ului conform print-screen. 

 

 

În afară de aceste metode mai există şi altele soluții,  iar fiecare fermier poate să apeleze la 
metoda care i se pare cea mai potrivită (de exemplu, se pot căuta parcelele digitizate prin funcția 
de “Cautare bloc fizic” sau folosind funcţiile de zoom – mărire a hărţii din aproape în aproape). 
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3.6.5. ACTUALIZAREA DATELOR ALFANUMERICE 
Dupa identificarea parcelei, fermierul utilizează funcțiile de selecție . De cele mai 

multe ori, informațiile referitoare la parcelă nu mai corespund în totalitate de la un an la altul. 
Inevitabil apar modificari privind cultura sau unele modificări privind suprafaţa. Ca urmare, 
după selectarea parcelei, se apasă butonul “Introducere/Actualizare/Ștergere informații”. 

 

După deschiderea ferestrei, se actualizează informaţiile în mod corespunzător. 

☝ Este recomandat ca fermierul să ţină cont de informaţiile furnizate de baza de 
date IACS, mai ales în ceea ce privește suprafaţa declarată (aplicația nu permite ca 
fermierul să declare mai mult decât suprafața digitizată, doar dacă aceasta se 
încadrează în toleranțele stabilite) şi să nu declare mai mult decât suprafaţa 
determinată în anii precedenţi. Excepţie face cazul în care fermierul îşi creşte 
suprafaţa prin alipirea altei parcele sau readucerea suprafeţei care nu respectă 
condiţiile pentru a primi sprijin la condiţiile de eligibilitate în anul precedent, dar în 
anul curent parcela respectă condițiile de eligibilitate.  

 

 

 

3.6.6. DIGITIZAREA PARCELELOR CU COD 965 - CNPV 
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Digitizarea parcelelor agricole cultivate cu viță de vie se face pe zona de nutriție a 
plantelor, care reprezintă jumătatea  distanței dintre rândurile de plante (vezi fig. 1) 

 

x  

 

½ x 

½ x  

 
 

 

 

x  

 

½ x  

 

  

Lăţimea zonei-tampon dacă 
limita fizică nu este de ½ x, (în 
metri) 

 

 

Limita fizică a parcelei (din 
registrul viticol sau din LPIS) 

 

Distanţa dintre 
rânduri (în metri) 

Limita suprafeţei eligibile 

 

       
Fig.1 - digitizarea parcelei plantate cu viță de vie9linia rosie)                          Figura 2- digitizarea parcelei cu viță de vie amălasată pe 

terase(linia rosie) 

Cazuri specifice: 

 
Un singur rând -Suprafaţa parcelei poate fi calculată  adăugând lungimea rândului la o 

zonă-tampon de maximum 1,5 m în jur; 

 

Incluziuni şi spaţii goale 

O incluziune semnifică orice caracteristică din interiorul podgoriei care nu este eligibilă 

pentru ajutor (de exemplu, drum, clădire, bazin de apă, rânduri de copaci etc.), în timp ce 

spaţiile goale sunt definite ca zone din interiorul parcelei fără plante de viţă-de-vie sau alte 

caracteristici.  

Ca regulă generală (în special pentru cele 3 scheme de ajutor), incluziunile de peste 

100 m2 trebuie excluse din suprafaţa plantată. În mod particular, suprafaţa drumurilor interne 

utilizate de tractoare în scopul cultivării, suprafaţă care este în afara suprafeţei plantate , precum 

şi construcţiile permanente trebuie întotdeauna scăzute din suprafaţa eligibilă. Copacii izolaţi 

pot fi consideraţi ca făcând parte din suprafaţa plantată cu viţă-de-vie cu condiţia ca aceştia:  

(1) să nu fie subvenţionaţi,  

(2) să permită aceeaşi producţie ca în cazul unei parcele fără copaci,     şi  

(3) să nu depăşească o densitate de 40 de copaci per hectar. 

Spaţiile goale trebuie, de asemenea, excluse deoarece, teoretic, producătorul trebuie să 
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umple aceste spaţii goale cu plante noi. Totuşi, o anumită cantitate de plante lipsă (de exemplu o 

plantă din zece (10%)) poate fi acceptată ca parte a parcelei, cu condiţia ca aceste spaţii goale să 

fie distribuite uniform în parcelă.   

             

              Terase 

În Blocurile Fizuice la care panta medie este mai mare de 40%, iar terasele de pe aceste 

pante nu conţin mai mult de două rânduri de viţă de vie, suprafaţa finală a parcelei se obţine în 

conformitate cu figura 2.  

Zona dintre terase, până la o limită de 4 metri, este inclusă în suprafaţa măsurată în acest 

fel.  

Zona dintre ultimul rând de viţă de vie şi limita de externă, până la o limită de 4 metri, 

este de asemenea inclusă în suprafaţa măsurată.  

 În cazul în care există neconformități la nivelul suprafețelor totale ale parcelelor viticole 

sau la nivelul codurilor CNPV sistemul va afișa mesaje de eroare corespunzătoare fiecărei 

situații. 

      Situații în care sistemul poate genera mesaje de eroare:  

o Suprafața totală a parcelei/parcelelor viticole depășește suprafața declarată a 

parcelei agricole.   

o Un cod CNPV a fost introdus anterior.  

o Nu au fost introduse informații cu privire la parcelă/parecelele viticole aferentă 

parcelei agricole declarate!  

În aplicația IPA Online a fost dezvoltată o functionalitate ce permite asocierea codurilor 

CNPV parcelelor agricole având codul de cultură 965 (CP) declarate de fermieri. 

Pentru fermierii care au declarat anterior Campaniei 2019 parcele având codul de cultură 
965 (CP) , a fost generat tabelul II.A. 1 “DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ -AN 
CAMPANIE - IPA-Online - PROIECT – aferenta parcelelor agricole cod 965 (VII 

FINANŢATE PRIN PROGRAMUL RESTRUCTURARE/RECONVERSIE”*”. 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 125/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

Tabelul II.A. 1 va conține codurile CNPV și Suprafața CNPV asociate parcelelor declarate 
de fermier ca fiind suprafețe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie 
viticolă după salvarea parcelelor și a codurilor asociate. 

 

Pentru fermierii care declară pentru prima oară parcele cod 965, tabelul se va genera în 
cadrul raportului  IPA-Online Fișier PDF CERERE UNICĂ DE PLATĂ după ce aceștia 
digitizează și salvează parcelele respective. 

Asocierea codurilor CNPV aferente parcelelor se face în fereastra de atributare/salvare a 
parcelei unde este disponibil câmpul “Cod CNPV”: 
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Câmpul „Cod CNPV” nu este activ pentru completare atunci când este selectat alt 
cod de cultură,cu excepția “965”. 

Nu este permisă digitizarea și salvarea unei parcele cod cultură 965 fară introducerea cel 
puțin a unui cod CNPV 
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După introducerea codului CNPV, IPA Online permite salvarea parcelei, generând 
totodată tabelul II.A.1 

 

 

Dupa introducere codului CNPV pentru parcela digitizată, aceasta apare atât în tabelul 
II.a 

 

 

cât și în tabelul II.A. 1.  
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IPA Online permite asocierea mai multor coduri CNPV unei singure parcele folosind 
unul dintre separatorii permiși: 

Virgulă ‘,’ 

 

Punct și virgulă 

 

 

Tabelul II.A.1 

 

IPA Online nu permite asocierea unui cod CNPV mai multor parcele, generând mesajul 

“Codul CNPV introdus este deja asociat la o parcelă” 
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De asemenea, IPA Online generează mesaje de atenționare în tabelul II.A.1, dacă: 

- Codul CNPV aparține altui fermier 

 

- Unul din  codurile CNPV aparține altui fermier 

 

- Două parcele conțin același cod CNPV 
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Începând cu campania 2020, pentru parcelele de vii pe rod cu soiuri de struguri pentru 
vin, altele decât cele finanţate prin programul de restructurare/reconversie viticolă, fermierii 
completează  codul 961. Pentru parcelele de vii cu soiuri de struguri pentru masă fermierii 
completeaza codul 962. Codurile 963,964 și 966 au fost eliminate din nomenclatorul codurilor. 

Începând cu anul 2022, pentru toate parcelele având declarate codurile de cultură 961 

sau 965, se vor genera noi mesaje de avertizare.  De asemenea, în DECLARAŢIE DE 

SUPRAFAŢĂ IPA-Online 2022 – aferentă parcelelor agricole se va insera o noua 

informație: 

 

II. A.1. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ IPA-Online 2022 – aferentă parcelelor agricole 

-  cod 965 (VII FINANŢATE PRIN PROGRAMUL RESTRUCTURARE / 

RECONVERSIE)* 

- cod 961 (VII CU STRUGURI PENTRU VIN)* 

 

3.6.7. DECLARAREA CODURILOR DE CULTURA 971, 951,952,953 
 

În situaţia în care solicitantul care utilizează teren agricol din sere şi solarii şi aplică 
pentru alte scheme decât sprijinul cuplat, completează codul 971 - „teren sub sere şi solarii 
cultivat”. 
 

Fermierii care declara ,,Alte culturi permanente”, respectiv codurile 950 – teren în 
pregatire pentru livezi, 951- teren in pregatire pentru vii, 952 – teren în pregatire pentru 
alte culturi permanente, trebuie ca terenul astfel declarat să nu fie cultivat. Dacă terenul 
respectiv este cultivat, se va declara codul culturii înfiinţate şi se va completa în IPA-Online 
cu atributul „provine din 951, 952, 953” menţionându-se codul aferent. 

 
 

Teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se 
înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în 
pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care 
începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață. 
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3.7. FUNCȚII SPECIALE PRIVIND PROCESAREA PARCELELOR 

 
În unele cazuri, unele parcele necesită corecții generale. Uneori apare cazul special în care o 

parcelă trebuie împărţită în două parcele mai mici. Acest lucru se realizeaza utilizând funcţia 

“Scindare poligon” ( ) 

 

3.7.1. SCINDAREA UNEI PARCELE 

 
Pentru a despărţi o parcelă în două parcele mai mici trebuie parcurse următoarele etape: 

a. Se selectează parcela ce se dorește a fi divizată 

 

b. Utilizând funcția “Digitizare linie” ( ), se trasează o linie asa cum se dorește 
despărțirea parcelei. 
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c. Se apasă al doilea punct de baza al liniei pentru a încheia digitizarea liniei. Sistemul va 
afişa linia nou creată în lista temporară de geometrii 

 
 

d. Se apasă butonul “Scindare poligon” ( ). Sistemul va crea automat două parcele 

desparţite de linia cu ajutorul căreia s-a realizat divizarea. Pentru fiecare parcela se apasă 

butonul “Introducere/ActualizareȘtergere informații” şi se introduc informaţiile 

alfanumerice corespunzatoare. 

 
 

ATENȚIE: Întotdeauna se ţine cont de lista de parcele şi de ordinea în care sunt ele 
introduse.  
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e. Se șterge lista de parcele din butonul  
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f. Se selectează cele 3 parcele implicate în scindare – una veche (21a) și două noi (22a și 

22b) cu butonul de selectare multiplă : 

 
 

g. Se trece cu cursorul peste scrisul fiecarei parcele (conturul parcelei se face rosu) şi se 
identifică parcela veche. Această parcelă se va şterge din baza de date prin apasarea butonului 
“Ștergerea parcelei din baza de date” ( ). 
 

 
 
 

Recapitulând pe scurt, paşii ce trebuie parcurşi pentru a scinda/diviza o parcela sunt 
următorii: 

a. se șterge lista temporară de parcele; 

b. se selectează parcela pe care dorim să o scindăm(divizăm); 

c. se selectează butonul “Digitizare linie” (rândul doi, primul buton); 

d. se stabilește primul punct de bază al liniei; 

e. se stabilește al doilea punct de baza al liniei; 
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f. se dă click pe al doilea punct de bază al liniei pentru a închide digitizarea liniei (în acest 

moment, în lista temporară există un poligon și o linie) 

g. se apasă pe butonul scindare parcelă – parcela se scindează, în lista temporară apar două 

poligoane fără date alfanumerice; 

h. se introduc și se salveaza datele alfanumerice pentru fiecare parcelă în parte 

i. se șterge lista temporară 

j. se selectează cele 3 parcele – una veche și două noi; 

k. se trece cu cursorul peste scrisul fiecarei parcele (conturul parcelei se face rosu) și se 

identifică parcela veche 

l. se șterge parcela veche din baza de date (butonul pătrat cu x roșu pe fond negru din 

dreptul parcelei respective) 

3.7.2. CONTOPIREA(UNIREA) A DOUA PARCELE 

 
În unele cazuri, se dorește unirea a două parcele limitrofe (de exemplu, un fermier a 

cumparat o parcelă vecină și pune aceeași cultură pe ambele parcele. Dacă ele se afla în același 
bloc fizic, atunci pot fi unite și declarate ca una singură.  

Se vor efectua următorii pași: 

a. Se selectează cele două poligoane 
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b. Se apasă butonul “Unirea a două parcele” ( ) din tabul “Digitizare parcela”. Sistemul va 
crea un poligon nou. 
 

 

 

c. Se apasă butonul “Introducere/Actualizare/Ștergere informatii” 

 
 
 
și se introduc informațiile corespunzatoare. Se șterge lista temporară de parcele și se 
selectează cele trei parcele implicate în contopire. 
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d. Se identifică parcelele vechi prin trecerea cu cursorul peste descrierea parcelelor în tab-ul 

“Digitizare parcela” și se șterg din baza de date, rămânând numai parcela nou introdusă. 

 

 
 

Recapitulând pe scurt, pașii ce trebuie parcurși pentru a uni/contopi două parcele sunt 
următorii: 

a. se șterge lista temporară de parcele; 

b. se selectează parcelele pe care dorim să le contopim; 

c. se apasă butonul “Contopire parcele” (randul doi, ultimul buton), iar in lista temporară 

apare un poligon fără date alfanumerice; 

d. se introduc și se salvează datele alfanumerice pentru parcela nou creată 

e. se șterge lista temporară 

f. se selecteaza cele 3 parcele – doua vechi și una nouă; 

g. se trece cu cursorul peste scrisul fiecarei parcele (conturul parcelei se face roșu) și se 

identifică parcelele vechi 
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h. se șterg parcelele vechi din baza de date (butonul pătrat cu x roșu pe fond negru din 

dreptul parcelelor respective) 

3.8. COMPLETAREA  AUTOMATĂ DE CĂTRE SITEM A ANEXEI 17_B  
 

Anexa 17_b se completează automat de sistem în situația în care limitele blocurilor 

fizice nu corespund cu realitatea din teren, sau în cazul în care nu există un bloc valabil în 

stratul de referință pentru campania în curs (se afișează id-ul poligonului găsit în stratul 

date_primare) sau pentru acele situații în care categoria de folosință a parcelei declarate nu 

corespunde cu categoria de folosință a blocului fizic (principală sau secundară).  

 

Exista trei cazuri posibile de generare: 

1. când parcela agricolă este tăiată de limita blocului fizic 

2. când blocul fizic eligibil este inexistent în stratul de referință LPIS 

3. dacă categoria de folosință a parcelei nu se regăsește în categoria de folosință a 

blocului fizic.  

Sistemul decide automat în care din cele 3 situații se încadrează parcela, în funcție de 

intersecțiile spațiale și alfanumerice realizate cu straturile corespondente. 

 

Pentru toate cele 3 situații, a fost adaugată în aplicație o funcționalitate în interfața de 

introducere atribute parcela în care fermierul să poată să scrie motivul pentru care desenează 

parcela în afara blocului fizic.  

 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 139/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

 

Dacă parcela este digitizată într-un bloc fizic inexistent în stratul de referinţă aferent 

campaniei curente sau dacă limita parcelei digitizate depaşeşte limita blocului fizic sau dacă nu 

corespunde categoria blocului cu cea a parcelei, aplicația IPA-ONLINE  va genera automat 

anexa 17_b. În acest caz fermierul are 2 posibilităţi:  

- dacă este sigur că parcela este corect digitizată şi limita blocului fizic nu este corectă sau 
categoria de folosință a blocului fizic nu este corectă,  va  completa câmpul ”Motiv 
anexa 17” cu date cât mai clare referitoare la problema semnalată prin anexa 17 b. Pe 
baza acestor informații furnizate de fermier, APIA va face verificările și corectările 
necesare după caz; 

- corectează limitele parcelei dacă a digitizat eronat parcela în afara BF sau daca nu a 
respectat categoria de folosință corectă a blocului şi nu mai este necesară completarea 
Anexei 17_b.  Poate fi utilizată funcția ”Tăiată la limita blocului fizic” dacă s-a depășit 
eronat limita blocului fizic. 

În situația în care în urma verificărilor realizate de APIA nu se confirmă cele semnalate de 

fermier, parcela întreagă sau părți din aceasta pentru care nu se confirmă cele declarate de 

fermier nu vor fi acceptate la plată. 

Centralizatorul cu Anexele 17_b este parte a cererii unice de plată, se semnează și 

se depune la dosarul fermierului. 

Centralizatorul cu anexele 17 b este de forma: 
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Sistemul va genera un centralizator pentru toate anexele 17 b, centralizator pe baza 

căruia responsabilii cu actualizarea LPIS de la centrele județene vor realiza verificările necesare 

și vor actualiza LPIS după caz în funcție de rezultatele constatate în urma vizitelor pe teren sau 

în urma consultării imaginilor noi. 

Dacă cele semnalate de fermier nu se adeveresc se pot aplica penalizări în funcție de 

procedurile de lucru aplicabile. 

☝ Verificați cu atenție și păstrați doar acele anexe 17 care întradevăr necesită actualizarea 

sistemului de identificare a parcelelor agricole LPIS. Dacă s-a depășit din greseală limita 

blocului fizic, folosiți funcția ”Taie la limita blocului fizic” 

 

3.8.1. EXEMPLE SITUAȚII CARE SE INCADREAZĂ LA CAZUL 1, IN CARE 
LIMITA PARCELEI TAIE LIMITA BLOCULUI FIZIC 

 

Se digitizează parcela, se atributează și se salvează (vezi imaginile de mai jos). 

Dacă limita parcelei digitizate depășește limita blocului fizic se va  genera  automat de  către 

aplicația IPA-ONLINE  Anexa 17_b pentru această parcelă și se va regasi în lista de rapoarte 

“IPA-Online – Fisier PDF anexa 17_b”, sub formă de proiect până la finalizarea cererii de plata. 

Se completează  automat:   data, județul, centrul local, denumire UAT, cod sirută, ID poligon, 

numărul parcelei, nume și RO fermier, fiind necesară completarea manuală în interfața Salvare 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 141/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

parcelă pentru Motiv anexa 17 și preluarea automată în centralizator în coloana ” Motiv cauză 

solicitării anexa 17 b”. 

 

Bifa pentru ”Motiv anexa 17b”  din centralizatorul cu anexele 17 b se va completa automat 

de către sistem aplicând regula de intersecție între parcela digitizată și limita sau categoria 

blocului fizic. 

 

Exemplu 1 

 

 
Parcela digitizată depașește limita blocului fizic 

 

Exemplul 2 
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Parcela digitizata în IPA este tăiată de limita blocului fizic;   pentru parcela din acest 

exemplu sistemul va genera Anexa 17_b şi va completa automat ID bloc fizic cu numărul 

blocului fizic în care parcela are cea mai mare suprafaţă 

Exemplul 3 
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Parcela digitizată depașește limita blocului fizic, la cele două capete dar și în mijlocul 

parcelei unde din stratul de referință este exclusă o suprafață considerată neagricolă. 

Sistemul va genera două mesaje: 

 

” Parcela (24a) depășește limita blocului fizic cu suprafața de 4.336 m². Vă rugăm 
să aveți în vedere că dacă se constată că declarația dvs nu este conformă veți fi penalizați 
în conformitate cu regulamentele CE. Sunteți siguri că parcela depășeste limita blocului 
fizic? Daca depasirea limitei blocului fizic este eronata, folositi functia "Taie la limita 
blocului fizic".” 
 
și de asemenea un mesaj blocant de forma: 

 

”Vă rugăm să introduceți motivul pentru care solicitati Anexa 17_b pentru parcela nr 

….!” 

 

 

 

Conform imaginii de mai jos: 

 
☝ Este necesar ca motivul pentru care se solicită anexa 17b să fie cât mai clar pentru 

operatorul responsabil cu verificarea anexei 17b, să poată face corectarea pe baza informațiilor 

existente sau informațiilor noi din teren. 

 

Prin simpla accesare a funcției ”Tăiată la limita blocului fizic”, aplicația va elimina 

zonele care nu se regăsesc în blocul fizic și rezultă: 
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  Dacă limita parcelei este corectată și nu mai depașeste limita blocului fizic, Anexa 17_b 

nu se mai regasește “Fișier PDF anexa 17_b” și nici mesajul pentru completarea motivului 

anexei 17_b nu mai apare în controlul parcelelor digitizate.  

Delimitarea parcelelor agricole trebuie să fie în conformitate cu  situația reală din teren, 

iar în cazul în care limitele din teren pentru parcelele solicitate la sprijin de acesta, nu mai 

coincid cu limitele identificate pe imagine, fermierul are obligația de a informa APIA prin 

Anexa 17 b. Suprafețele care se constată ca nu sunt in limitele blocurilor fizice nu sunt acceptate 

la plată, decât în acele situații în care fermierul semnalează acest lucru la depunerea cererii, iar 

în urma verificărilor realizate de APIA se constată că acele suprafețe sunt agricole. 

 

3.8.2. EXEMPLE SITUAȚII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CAZUL 2 DIN 
CENTRALIZATOR ANEXA 17_B DIGITIZARE PARCELA IPA ÎNTR-UN BLOC 
FIZIC ELIGIBIL INEXISTENT PE HARTA IN STRATUL DE REFERINȚĂ 

 

În zona eligibila vizibilă pe imaginile  ortofoto pentru care nu exista bloc fizic în stratul 

de referință  se digitizează parcela, se atributează și se salvează (vezi imaginea de mai jos). 

Anexa 17_b pentru această parcela va fi generată  automat de  aplicația IPA  și se va 

regăsi în lista de rapoarte “IPA-Online – Fisier PDF anexa 17_b”,  sub formă de proiect până la 
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finalizarea cererii de plata Se vor completa automat valorile aferente pentru nr.crt,  județ, 

localitate, cod sirsup, nr.bloc, nr.parcela, motiv anexa 17b-coloana 1 sau 2 și/sau 3, aria parcelă 

afară din bloc în ha, descriere cauza solicitării anexei 17b prin preluare din înregistrările înscrise 

în baza de date. 

 
 

Digitizare parcela IPA într-un bloc fizic eligibil inexistent pe hartă în stratul de referință; 

se completează  automat  ID poligon (din date primare). Pentru aceste cazuri este neceară 

verificare suplimentară din partea APIA și dacă se constată că realitatea din teren confirmă 

solicitarea fermeirului  se actualizează blocul fizic în LPIS și cererea fermierului devine validă.  

În situația în care realitatea din teren nu confirmă solicitarea fermeirului, atunci se pot aplica 

penalitățile aferente în conformitate cu legislația în vigoare pentru solicitarea la sprijin a unei 

suprafețe neagricole. 

 

În fișierul PDF II.A Declarație de suprafata, în coloana , Anexa 17_b, aplicația 

completează  automat  bifele  pentru parcelele pentru care s-a generat  Anexa 17_b. 
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În raportul ”Controlul parcelelor digitizate” , în situația în care parcela este desenată în 

totalitate în afara limitelor blocului, se va genera un mesaj de atenționare de forma: 

 

  ” Parcela (26a) este solicitată pe poligonul 57225-163 din stratul date_primare. Vă 

rugăm să aveți în vedere că dacă se constată că declarația dvs nu este conformă veți fi 

penalizați în conformitate cu regulamentele CE. Sunteți siguri că parcela este identificată 

corect? 

și de asemenea un mesaj blocant de forma: 

” Vă rugăm să introduceți motivul pentru care solicitati Anexa 17_b pentru parcela 

26a!” 

Conform imaginii de mai jos. 
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3.8.3. EXEMPLE SITUAȚII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CAZUL 3 DIN 
CENTRALIZATOR ANEXA 17_B CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ A PARCELEI 
DECLARATE NU SE REGĂSEȘTE ÎN CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ A BLOCULUI 
FIZIC 

 

Se vor afișa în centralizatorul cu anexa 17_b și acele situații iîn care categoria de folosință a 

parcelei declarate nu corespunde cu categoria de folosință a blocului fizic (principală sau 

secundară).  
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Se vor completa automat valorile aferente pentru nr.crt,  județ, localitate,cod sirsup, 

nr.bloc, nr.parcelă, motiv anexa 17b-coloana 1 sau 2 și/sau 3, aria parcelă afară din bloc în ha, 

descriere cauza solicitării anexei 17b prin preluare din înregistrările înscrise în baza de date. 

 
 

După finalizarea cererii de plată în aplicaţia IPA-online și dacă fermierul digitizează 

parcele în una sau mai multe dintre cele 3 situații (taie limita blocului, este în totalitate în afara 

blocului sau nu respectă categoria de folosință a blocului) se va tipări centralizatorul cu anexele 

din Fisier PDF anexa 17_b.   

 
 

În situația în care fermeirul dorește să depună anexe 17, după ce a fost închisă cererea în 

aplicația IPA-ONLINE și înregistrată în registrul electronic, acestea se pot depune pe hârtie 

completând formularul de mai jos. 
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Important!! 

• După controlul preliminar nu se acceptă corectarea fără sancțiuni a anexelor 17B 

• Rapoartele de control trebuie să conțină informații lizibile, codul de cultură  să fie 

completat și să reprezinte realitatea din teren, să fie semnat de doi insepectori 

• Fișierele cu măsurători să fie complete și corecte pentru a putea fi încarcate în aplicația 

LPIS ( .dbf, .idx, .prj, .shx, .shp) 

• În cazul vizitelor pe teren, se recomandă încărcarea în aplicația LPIS GIS  a fotografiilor 

geoetichetate. 
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3.9. UTILIZAREA REZULTATELOR CONTROALELOR DIN ANII PRECEDENȚI 
 

Amplasarea şi orientarea parcelelor în IPA trebuie să ţină cont de rezultatele controlului 

pe teren şi prin teledetecţie din campaniile anterioare. 

Aplicația IPA Online afișează întotdeauna stratul cel mai recent în care se regăsesc 

parcele măsurate la control. Se va activa stratul de control cel mai recent, în situația în care se 

activează ”Lista parcelelor digitizate” și se accesează tab-ul corespunzător parcelei din coloana 

”Mergi la parcela control”.  

În dreptul parcelei se afișează tipul de control și stratul în care aceasta se regăsește.  

 

De exemplu, în imaginea de mai jos, parcela 2a este în stratul Control clasic 2017 iar cel 

mai recent control pentru parcela 4a este Control teledectie 2019. În situația în care o parcelă 

este controlată într-un an și prin teledetecție și clasic, întotdeauna se va afișa rezultatul din 

stratul control clasic deoarece acesta este realizat după controlul prin teledetecție. 

În acest moment se va afișa pe ecran și rezultatul  din  cel mai recent an al controlului. 

Ordinea de căutare va fi stratul CT_AAAA după care stratul RS_AAAA. Se vor lua în calcul 

masurătorile încărcate în straturile de control aferente dar nu mai târziu de 3 ani. În cazul în care 

fermierul nu are control pe teren în anul anterior, se va merge un an în urmă cu verificarea și 

activarea stratului de control corespunzator și asa mai departe. 

 

Descrierea exemplelor din imaginea anterioară: 

1. În cazul controlului pe teren parcela digitizată va trebui să ţina seama de amplasarea, 

forma şi dimensiunea parcelei măsurate în teren. 
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Excepție, cazurile în care fermierul nu mai solicită acea parcelă sau sunt adăugate suprafețe 

suplimentare pe parcela în cauză respectiv se reduce suprafața dacă terenul nu  mai este la 

dispoziția fermierului. 

 

2. La  controlul prin teledetecţie în cazul cultivărilor comune, parcelele rezultate din 

acest tip de control sunt pe grupuri de culturi (o sumă de mai multe parcele), ca 

urmare forma şi suprafaţa acestora nu influenţează în digitizarea parcelei decât din 

punct de vedere al amplasamentului, ele trebuie să fie amplasate pe parcela rezultată 

din acest control, dacă în realitate parcela se regăsește în teren pe amplasamentul 

afișat de control. Dacă parcela este identificată în altă locație decât cea stabilită în 

urma controlului fermierul trebuie să își digitizeze parcela în conformitate cu 

realitatea din teren. 
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3. În cazul în care parcelele rezultate din controlul pe teren clasic sau prin teledetecţie 

sunt individuale  digitizarea trebuie făcută ținând cont de amplasarea, forma şi 

dimensiunea parcelei măsurate (dacă nu sunt schimbări pentru campania în curs și 

dacă parcela se regăsește fizic în teren pe amplasamentul indicat). 
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4. În cazul în care la parcela nu avem nici o informaţie în coloana „Mergi la parcela 

control” este necesar să activăm straturile cu rezultatele de la controlul pe teren 

clasic  şi teledetecţie în Legendă, deoarece pot apărea cazuri în care parcelele 

controlate au avut altă numerotare (care nu mai apare in declarație). 

 

 

De asemenea, în  tabul „S”  a fost adaugat textul „Mă angajez să verific și să țin cont de 

avertizările din raportul Controlul parcelelor digitizate ”. Prin aplicația IPA-ONLINE și 

funcționalitățile pe care aceasta le are,  ne asiguram că fermierul a fost informat în legătură cu 

controale  la teren sau prin teledetecţie efectuate în anii anteriori la depunerea unei cereri noi de 

sprijin și că are obligația să țină cont de ele dacă situația pentru anul curent  este la fel ca la 

momentul controalelor (suprafața și amplasamentul parcelei controlate). 
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3.10 CENTRALIZAREA SITUAȚIILOR ÎN CARE S-A REALIZAT 
IDENTIFICAREA/LOCALIZAREA PARCELEI CU AJUTORUL UNEI VIZITE ÎN TEREN 
REALIZATĂ LA SOLICITAREA FERMERULUI 

 

Pentru a putea centraliza în mod corespunzător situațiile în care fermierii au solicitat 

vizită în teren pentru identificarea și localizarea corectă a parcelelor pentru care solicită sprijin 

este necesară setarea opțiunii ”Identificare parcelă în teren” la valoarea ”Da”. În situația în care 

nu au fost identificate parcelele în teren nu trebuie intervenit pe opțiunea ”Identificare parcela în 

teren”, aceasta rămane ca predefinită pe valoarea ”Nu”. 
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4. PAGINA DE RAPOARTE – MODUL DE LUCRU 
 
După cum s-a precizat și în capitolele anterioare, aplicația IPA-ONLINE dispune de o 

pagină principală  și o pagină adițională în care sunt afișate rapoarte necesare atât pentru 
identificarea activității din campaniile anterioare cât și pentru digitizarea parcelelor în campania 
curentă. 

Pentru a accesa pagina de rapoarte se apasă unul dintre următoarele butoane: 

 - Informații din baza de date IACS (APIA) – sistemul afișează datele privind declarația de 
suprafață (similar formularului pretipărit) corespunzătoare fermierului care a accesat aplicația; 

 - Lista parcelelor digitizate- se afișează lista cu parcelele digitizate; în funcție de anul care 
se selectează, sistemul afișează lista corespunzătoare acelui an; 

 - Controlul parcelelor digitizate – se afișează parcelele digitizate și erorile ce au fost 
înregistrate pentru fiecare parcelă în parte; 

 - Finalizarea declarației de suprafață – se accesează 
la momentul finalizării tuturor operațiunilor de digitizare și verificare a datelor înscrise, a 
mesajelor de atenționare și după rezolvarea erorilor blocante din Controlul parcelelor digitizate;  

 - Fișier PDF schițe parcele – aplicația generează un fișier în format PDF ce conține 
schițele (hărțile) parcelelor ce au fost digitizate; 

 - Fișier PDF informații parcele - aplicația generează un fișier în format PDF ce conține 
proiectul declarației de suprafață;  

Aceste butoane sunt localizate în bara principală de funcții: 
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După ce s-a accesat pagina de rapoarte, se poate trece de la un raport la altul prin 
selectarea respectivului raport din lista selectivă, precum și prin selecția anului campaniei  
conform modelului de mai jos 

 

  

4. 1. RAPORTUL “INFORMARE BAZA DE DATE IACS”  

 

În acest raport se afișează datele existente în baza de date IACS a APIA, așa cum se 
regăsesc  la momentul generării raportului. Din această cauză, este posibil ca uneori acest raport 
să nu conțină nicio informație dacă fermierul nu a fost introdus în sistem sau nu a fost procesat 
pentru anul anterior. 

Informațiile existente în acest raport pot fi vizualizate doar de fermierul care este 
înregistrat în aplicația IPA-ONLINE și de utilizatorii APIA în procesul de verificare a cererilor 
de sprijin și de sfătuire a fermierului. În linii mari, raportul este împărțit pe culturi, fiecărei 
culturi corespunzându-i un buton “Mergi la bloc fizic” prin care se poate vizualiza direct parcela 
corespunzătoare din harta din pagina principală. 

În fiecare an, se accesează informațiile din anul precedent, adică parcelele și suprafețele 
determinate la plată în anul precedent. De exemplu, pentru anul 2021 se acesează informațiile 
aferente anului de cerere 2020. Informare baza de date IACS nu este completată cu date în anul 
2021, decât după finalizarea procesului de primire cereri de sprijin pentru anul de cerere 2020 și 
asa mai departe pentru campaniile viitoare. 
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Selectând anul corespunzător din lista selectivă a campaniilor (în partea superioară a 
paginii), se pot vizualiza informațiile din fiecare campanie. În partea de jos a paginii se găsește 
un buton “Imprimă” cu ajutorul căruia pagina poate fi tiparită pe hârtie. În procedura de lucru, 
APIA nu are obligația de a tipări această listă, ea poate fi tipărită de fermier la accesarea 
aplicației IPA-ONLINE de pe calculatorul propriu. 

4. 2. RAPORTUL “LISTA PARCELELOR DIGITIZATE” 

 
Acest raport afișează lista cu parcelele digitizate pe parcursul campaniei. Se alege anul 

corespunzător campaniei curente din lista derulantă aferentă tab-ului Campania. 

 

 
Spre deosebire de raportul anterior, această listă se modifică pe măsură ce fermierul 

introduce/digitizează parcele, atâta timp cât au starea DESCHIS / cererea nu a fost finalizată.  
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În general, această listă este utilă atunci când din diverse cauze (au fost necesare 

clarificări pe teren, etc.), fermierul a întrerupt activitatea de digitizare și ne ajută să ajungem 

foarte ușor la parcela pe care dorim să o vizualizăm/actualizăm după caz. Dupa revenirea în 

aplicație, se deschide acest raport și se observă imediat ultima parcelă introdusă. Folosind 

butonul “Mergi la parcela digitizată” din dreptul parcelei respective se vizualizează imediat 

parcela în harta din pagina principală. 

 
 

Selectând din lista campaniilor un alt an, se vizualizează lista parcelelor din campania 

respectivă așa cum au fost ele digitizate la momentul respectiv, ele aparând cu statusul INCHIS 

deoarece au fost închise în campaniile precedente.  
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Ca și la raportul anterior, în partea de jos a paginii se gasește un buton “Imprimă” care 

permite tipărirea pe hârtie a listei. 

4. 3. RAPORTUL “LISTA ZONE DE INTERES ECOLOGIC” 
 

Acest raport conține lista elementelor de interes ecologic (ZIE) digitizate de fermier.  

Raportul “Lista zone de interes ecologic” se regăsește în aplicația IPA Online pe 

formatul tabelului de mai jos: 

 
 

 
  

4. 4. RAPORTUL “CONTROLUL PARCELELOR DIGITIZATE” 

 
Acest raport este unul dintre cele mai importante dintre toate rapoartele, venind în 

sprijinul  fermierului și al funcționarului responsabil cu primirea cererii de sprijin, deoarece 
scoate în evidență eventualele erori semnalate de sistem, eligibiltatea cererii de sprijin etc. 

După cum se cunoaște, o greșeală facută la depunerea cererii de subvenție, respectiv la 
completarea declarației de suprafață, poate avea urmări negative în calcularea subvenției, 
respectiv pot apărea penalizări, reduceri ale sumei de plată, putând merge până la sancțiuni 
multianuale, chiar neacordarea sprijinului dacă supradeclararea depășește 50%. Pentru a evita 
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sancționarea, este indicat ca fermierul să urmărească acest raport, să țină cont de mesajele de 
atenționare, să elimine suprapunerile și supradeclarările. 

În acest raport se verifică dacă datele au fost introduse în mod plauzibil. Dacă 
informațiile introduse nu sunt plauzibile, atunci vor fi generate mesaje de avertizare marcate 
albastru sau mesaje blocante de culoare roșie.  Acestea vor fi sortate după numerele de blocuri 
fizice și după numărul parcelelor dacă într-un bloc fizic se regăsesc mai multe parcele. 

 

 

 

În momentul generarării acestui raport, sistemul realizează un control asupra 
informațiilor introduse conform condițiilor existente la acest moment și, de obicei, generarea 
acestui raport implică timp de așteptare dacă serverele sunt solicitate în același moment de un 
număr foarte mare de utilizatori. 
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4.5. ERORI BLOCANTE 

 
☝ De ce erori blocante? Aceste mesaje blocante sunt introduse pentru a nu permite completarea 

eronată a cererii unice de plată depusă de fermieri și pentru a evita erori în controalele 

administrative necesare pentru ca o cerere unica de plată să poată fi procesată pentru a se realiza 

plățile finale. Nu în ultimul rând, aceste mesaje blocante, vin în sprijinul fermeirului pentru al 

îndruma și pentru a evita eventuale penalități care pot fi aplicate dacă cererea unică de plată nu 

este corectă. 

 

Erorile blocante se generează în acele situații în care s-ar introduce în sistem erori care nu 

pot fi acceptate deoarece nu respectă fluxul de lucru, numerotarea parcelelor, toleranțele 

acceptate. Acestea sunt marcate cu roșu în raportul ”Controlul parcelelor digitizate” și nu 

permit închiderea și depunerea cererii unice de plată pentru anul în curs dacă nu sunt 

corectate. Erorile blocante sunt următoarele: 

 

1. Parcelă $parcel_nr$crop_nr a fost digitizată pentru campania $fiscal_year_1 şi nu este 

valabilă pentru campania $fiscal_year. Vă rugăm să salvaţi sau să ştergeţi parcela 

$parcel_nr$crop_nr. Aceasta eroare a fost introdusă cu scopul de a obliga utilizatorul să își 

actualizeze parcelele în fiecare campanie. Eroarea se înlătură prin accesarea ferestrei de 

informații alfanumerice, actualizarea datelor și apăsarea butonului salvare/actualizare sau 

prin modificarea geometriei parcelei dacă este necesar. Trebuie avut în vedere că este 

necesară actualizarea culturilor dacă în anul curent se cultivă în teren alte culturi față de cele 

din anul anterior. Declararea incorectă a culturilor poate avea implicații în controalele pe 

care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și pot fi aplicate penalități dacă în 

teren nu se regăsesc culturile declarate. 

2. Cod Categorie de folosință (".$cat_use.") / Cod Cultura (".$crop_code.") este incorect. Nu 

este permis să avem o categorie de folosință și un cod cultură care nu se regăsește în lista 

eligibilă pentru categoria de folosință dată.  Trebuie să se modifice Cod categorie de 

folosință sau  Cod cultură în conformitate cu  ”ANEXA 1  la INSTRUCȚIUNI de 

completare a formularului de cerere”. La momentul actual aplicația IPA-Online nu mai 

permite alocarea de coduri cultură care nu sunt în categoria de folosință dată. Această 
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blocare este aplicată pentru a nu permite fermeirului să solicite o cultură pe care controlul 

administrativ nu o cunoaște și pentru a evita introducerea de erori in sistem. 

3. Suprafața declarată a parcelei $parcel_nr$crop_nr este 0,00 ha. Suprafața declarată nu poate 

fi egală sau mai mică decât zero. Suprafața trebuie actualizată în mod corespunzător sau 

ștearsă dacă nu mai este solicitată de fermier. 

4. Exista o parcela (".$parcel_nr.") in doua blocuri fizice. Acest lucru nu este permis, datele 

introduse trebuie actualizate în mod corespunzator, astfel încât să avem parcela declarată 

într-un singur bloc fizic. Dacă parcela se regăsește în două blocuri fizice este necesară 

delimitarea unei singure parcele și completarea Anexei 17_b. 

5. Nu exista 'a' pentru numar parcela (".$parcel_nr."). Trebuie actualizate datele introduse 

astfel încât să fie respectată numerotarea parcelelor agricole pornind de la litera a în funcție 

de câte culturi are parcela alocându-se litere în continuare, b, c, etc. Modul de numerotare a 

parcelelor este important pentru a putea realiza controalele administrative în mod 

corespunzator. 

6. Bloc fizic ($fbid) s-a schimbat. Vă rugăm să verificaţi / actualizare parcelă 

$parcel_nr$crop_nr. Această eroare apare ca urmare a actualizării numărului blocului fizic 

în procesul de actualizare LPIS. Se actualizează parcela respectând regula de alocare n+1 

după ultima parcelă pentru campania curentă. Fluxul de lucru este important pentru o 

gestionare corectă în controlul administrativ. 

7. Suprafata declarata a parcelei ".$parcel_nr.$crop_nr." ($aria ha) difera cu mai mult decât 

toleranta admisa pentru suprafata digitizata ($aria_digitizata ha). Diferența între suprafața 

declarată și suprafața digitizată nu poate fi mai mare de ($diff_aria ha), si nu poate depăși un 

hectar. 

Această eroare blocantă apare în situația în care suprafața declarată de fermier este diferită 

cu mai mult decât toleranța admisă pentru digitizarea pe imagine față de suprafața digitizată. 

Este necesară corectarea suprafeței digitizate/declarate astfel încât diferența să se încadreze 

în toleranță. Este recomandat ca diferența între suprafața declarată și suprafața digitizată să 

fie zero. Recomandat, digitizam apoi comparăm cu suprafața deținută în documentele 

justificative. 

8. Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") nu este situata intr-o localitate apartinand listei de 

localitati eligibile pentru pachetul $agro_env de dezvoltare rurală şi / sau agricultură 
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ecologică. Verificați și corectați. Eroarea se remediază ori prin eliminarea pachetului de 

devoltare rurală pus greșit, ori prin corectarea poziției parcelei. În cazul în care utilizatorul 

consideră că nu există nicio greșeală, este recomandat să contacteze responsabilul de dosar 

APIA pentru clarificarea situației. 

9. Atenție, TERENUL NECULTIVAT (970) nu este eligibil pentru această măsură. Revizuiți 

solicitarea pentru această parcelă (".$parcel_nr.$crop_nr."). Se corectează corespunzător fie 

se elimină pachetul solicitat fie este greșit alocată valoarea de teren necultivat și trebuie 

modificată în mod corespunzător. Trebuie avut în vedere că terenul necultivat solicitat la 

sprijin în anul 2 pe același amplasamane , nu este plătit, fie ca a fost solicitat de același 

fermier, fie de fermieri diferiți,  . Ba mai mult, dacă se constată că este solicitat și în anul 2 

poate aduce reduceri de suprafață și chiar penalizări pentru fermierul care a solicitat acest 

teren nelucrat în anul 2. 

10. Exista mai mult de un cod de categorie de folosinta pentru o parcela (".$parcel_nr."). 

Această eroare blocantă apare atunci când pentru o parcelă se alocă mai mult de o categorie 

de folosință. Trebuie corectat și solicitată o singură categorie de folosință pe o parcelă. Nu 

putem avea  de exemplu p1a=TA  și p1b=PP. Este introdusă această eroare pentru a respecta 

definiția parcelei agricole și pentru a nu permite solicitantului să declare incorect. 

11. Numărul parcelelor nu trebuie să fie \"0\". Această eroare apare atunci când din greșeala s-a 

alocat valoarea 0. 

12. Vă rugăm să introduceți motivul pentru care solicitati Anexa 17_b pentru parcela 

(".$parcel_nr."). Este un mesaj blocant și necesită completarea motivului pentru care se 

solicită Anexa 17_b. 

13. Suprafata declarata ”Cultura succesivă pentru strat vegetal” a parcelei (".$parcel_nr."). a 

este 0,00 ha. Dacă ați completat cod pentru cultura succesivă pentru strat vegetal, trebuie să 

completați și suprafața sau să ștergeți codul culturii. Este un mesaj blocant și necesită 

corectarea codului pentru culttura succesivă sau introducerea suprafeței pentru cultura 

succesivă. 

14. Pe parcela (".$parcel_nr."). sunt solicitate mai multe coduri pentru măsurile de dezvoltare 

rurala. Măsurile de dezvoltare rurală se accesează la nivel de parcelă - nu puteţi solicita 

coduri diferite pe subparcele. Este un mesaj blocant, care necesită corectarea subparcelei 

pentru care codul pachetului nu corespunde cu ceea ce se solicită la nivel de parcela. 
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4.6. AVERTIZARI-ATENȚIONĂRI 

 
Mesajele de atenționare permit finalizarea declarației de suprafață, dar semnalează faptul 

că este foarte posibil să apară sancționări dacă nu sunt respectate anumite condiții caracteristice 

în funcție de tipul atenționării 

4.6.1 ATENTIONARI PENTRU PARCELELE SOLICITATE ÎN ANUMITE ZONE 
CU RESTRICȚII PENTRU PRACTICAREA ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE ȘI 
RESPECTAREA NORMELOR GAEC 

 

1. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste intr-o zona cu restrictii pentru 
practicarea activitatilor agricole și anume zona (" . implode(", ", $zone_array) . "). Verificati 
daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva. 

2. Atentie!!! Parcela .$parcel_nr  se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 5 - 
Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea 
eroziunii. Trebuie sa respectati următoarea cerință: ” Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe 
terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a 
lungul curbelor de nivel..  

3. Atentie!! Parcela se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 12 - Nu este 
permisă aplicarea îngrășămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în 
fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a căror lăţime minimă este de 1 m pe 
terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12%.  

4. Atentie!! Parcela se regăseste intr-o zona in care trebuie respectat GAEC 12 - Nu este 
permisă aplicarea ingrasemintelor de orice fel pe suprafetele de teren care se constituie fasii 
de protectie in vecinatatea apelor de suprafata, a caror latime minima este de 3 m pe 
terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.  

5. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") cultivata in ultimii 2 ani cu floarea soarelui. 
Nerespectare GAEC 4 - Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 
ani consecutiv (EFS1). 

6.  Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") cultivata in ultimii 2 ani cu floarea soarelui. 
Nerespectare GAEC 4 - Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 
ani consecutiv (EFS2). 

7. Atentie!! Aplicația a detectat pentru parcela ($parcel_nr$crop_nr), prin intersectia cu alte 
parcele o posibilă neconformitate GAEC-4: Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi 
amplasament mai mult de 2 ani consecutiv. 
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4.6.2. ATENTIONARI PENTRU GESTIONAREA CORESPUNZĂTOARE A 
PARCELELOR 

 
 

1. Atentie!! Parcela ($parcel_nr$crop_nr): Există suprapuneri cu una sau mai multe parcele 
din straturile de control din anii precedenti. Vă rugăm să aveți în vedere rezultatul 
controlul pe teren si să amplasați corect parcela. Este un mesaj care ne spune că trebuie 
să ținem cont de rezultatele controlului pe teren. 

2. Suma parcelelor declarate (".$sumdeclared." ha) este mai mare decat blocul fizic 
(".$area." ha). Este cazul in care fermierul declară mai mult decât suprafața blocului 
fizic. Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea 
blocului fizic. Dacă este eroare se corectează. 

3. Suma parcelelor digitizate (".$sumdigitized." ha) este mai mare decat blocul fizic 
(".$area." ha).  Este cazul in care fermierul digitizează mai mult decât suprafața blocului 
fizic. Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea 
blocului fizic. Dacă este eroare se corectează. 

4. Cod Categorie de folosinta bloc fizic (".$cat_use_bloc.") / Cod Categorie de folosinta 
parcela (".$cat_use_parcel.") este incorect.  

5. Atentie, ati solicitat aceiași cultură (".$crop_code.") pentru două sau mai multe 
subparcele (".$parcel_nr.$crop_nr."). Dacă cultura este continuă, formați o singură 
subparcelă.  

6. Parcela $parcel_nr$crop_nr se suprapune cu una sau mai multe parcele digitizate. 
7. Parcela digitizata nu urmărește rezultatul controlului care se regăsește in stratul "Control 

.........".Verificați și corectați dacă este cazul. Acest mesaj apare daca parcela digitizată 
se suprapune cu parcela controlată pentru mai mult de 50% din suprafață. 

8.  Parcela digitizată este deplasată cu mai mult de ....% față de rezultatul controlului care 
se regăsește in stratul "Control .........".Verificați și corectați dacă este cazul. Acest mesaj 
apare daca parcela digitizată se suprapune cu parcela controlată pentru mai mult de 0,1%  
dar mai putin de 50% din suprafață. 

9.  Parcela digitizată nu se regăsește pe poziția în care a fost găsită de controlul pe teren, 
conform stratului  "Control ..........". Sunteți siguri că noua locație a parcelei este 
corectă? Vă rugăm să aveți în vedere faptul că declarațiile în fals se pedepsesc conform 
legii. Acest mesaj apare daca parcela digitizată nu se suprapune deloc cu parcela 
controlată. 

 

4.6.3. ATENTIONARI SPECIFICE DIVERSIFICARE 
1. "Necesar cel puţin două culturi diferite iar cultura preponderentă să acopere maximum 

75 % din terenul arabil."; 
2. = "Necesar cel puţin trei culturi diferite iar cultura preponderentă să acopere maximum 

75 % din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună 
maximum 95 % din terenul arabil."; 

3. "Pentru nici o parcela care face obiectul calculelor pentru col.10 din II.C exceptii, nu s-
au identificat suprapuneri cu parcele declarate în anul anterior având acelasi gen de 
cultură."; 
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4. "Pentru parcela crop_nr s-a identificat o suprapunere cu parcele declarate în anul 
anterior având acelasi gen de cultură."; 

 

4.6.4. ATENTIONARI SPECIFICE  ZONELOR DE INTERES ECOLOGIC 
1. Elementul de peisaj nu mai este conectat cu o parcela de teren arabil. Vă rugăm să 

verificați și să actualizați 
2. Există o suprapunere cu un alt element de peisaj. Nu este permisă. Verificați și corectați 
3. Atentie!!! Suprafaţa elementului de peisaj “Grup de arbori/palcuri arbusti din zona de 

campie” nu poate depăși 0,3ha. Vă rugăm să verificați și să actualizați 
4. Atentie!!! Suprafaţa elementului de peisaj “Iazuri” depaseste 0,1ha. Vă rugăm să verificați 

și să actualizați 
5. Atentie!!! Suprafata elementului “Zone împădurite” este mai mica de 0,5 ha 
6. 6Elementul de peisaj ".lf_nr." a fost digitizat pentru o campanie anterioara şi nu este 

valabil pentru campania fiscal_year. Vă rugăm să salvaţi sau să ştergeţi elementul de 
peisaj ".lf_nr.". 

7. Elementul de peisaj ".lf_nr." contine un cod de zona de interes ce nu este valabil in 
campania actuala. Va rugam verificati 

8. Elementul ”Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție” se suprapune peste una 
sau mai multe parcele agricole. Verificaţi şi corectati  

9. Elementul ”Zone împădurite” se suprapune peste una sau mai multe parcele agricole. 
Verificaţi şi corectati 

10. "Este recomandat a se declara zonele de interes ecologic (ZIE)."; 

4.6.5. VERIFICĂRI CARE VIZEAZĂ STATUSUL CERERILOR DIN ALTE 
MODULE, EXTERNE APLICAȚIEI IPA ONLINE 

 
1. Cererea dvs pentru sectorul zootehnic nu este finalizata. Verificati si corectati 
2. Cererea dvs pentru sectorul zootehnic este finalizata.Dacă ati finalizat si solicitarea 
pentru suprafață puteti inchide si depune cererea unică de sprijin 

 
 

☝ Trebuie avute în vedere că aceste mesaje de atenționare vin în sprijinul fermierilor și 
îi pot ajuta să depună o cerere corectă, în vederea evitării eventualelor penalități datorită 
depunerii incorecte a cererii de sprijin. Cu toate acestea, identificarea corectă a parcelei 
nu poate fi semnalată automat de sistem, această identificare fiind în sarcina 
solicitantului de sprijin.  
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Alte utilizări ale raportului “Controlul parcelelor digitizate”.  

Dacă în lista selectivă ”Campanii” se selectează un an anterior, sistemul va afișa 

controlul realizat pentru acel an. Datele acestea pot fi comparate cu cele din raportul “Informare 

baza de date IACS” și se pot corobora cele doua rânduri de date, observându-se în ce măsură a 

fost redusă suprafața declarată. Ca și la celelalte rapoarte, în partea de jos a paginii se găsește 

butonul “Imprimă” care permite tipărirea paginii pe hârtie. 

4.6. RAPOARTELE “FIȘIER PDF CERERE UNICĂ DE PLATĂ”  

 
Conține informațiile introduse prin intermediul digitizării și prin introducerea datelor 

alfanumerice. Funcție de aceste date introduse, aplicația va realiza corelarea automată cu 
schemele de sprijin prevăzute în legislație, bifând automat câmpurile corespunzătoare din 
cerere.  

Până la momentul introducerii de către angajatul APIA a codului de închidere cerere, 
“Fișier PDF CERERE UNICĂ DE PLATĂ” este dinamic, în sensul că orice modificare a 
parcelelor digitizate sau a datelor alfanumerice ale acestora introduse / actualizate va 
conduce în mod corespunzător la modificarea acestui fișier PDF.   Până la finalizarea cererii 
unice, scrisul apare cu roșu și conține cuvântul “PROIECT”. După finalizare, cuvântul proiect 
dispare,  iar scrisul se colorează în negru, conform modele de mai jos 
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După închiderea cererii unice de plată, fermierul nu mai poate face modificări pe aceasta, 
modificările vor fi realizate prin intermediul formularelor de modificare, depuse la centrul 
local/județean unde a fost depusă cererea de sprijin. 

Fișierul poate fi accesat și direct de la tabul: 

 

ATENȚIE: câmpurile marcate mai jos NU vor fi preluate din datele înscrise în Registrul 

Fermierilor, ci vor fi alocate automat de aplicație funcție de județul și centrul local/județean 

alocat angajatului APIA care introduce codul de închidere al Cererii Unice de plată. Cele două 

câmpuri se vor completa după introducerea codului închidere (până la momentul închiderii, 

câmpurile vor rămâne goale). 
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4.7. RAPOARTELE “FISIER PDF SCHITE PARCELE”  

 
După ce fermierul a finalizat de inserat/digitizat parcelele pe care le are în folosință, este 

indicat să deschidă aceste rapoarte și să realizeze un ultim control vizual în vederea identificării 
eventualelor neconcordanțe între ceea ce se regăsește pe hartă și ceea ce ar fi trebuit să se 
regăsească. 

Raportul “Fisier PDF schite parcele” conține schițele/hărțile pe care le-a realizat 
fermierul prin digitizare. 

Raportul poate conține mai multe pagini, funcție de numărul mai mic sau mai mare al 
parcelelor declarate de fermier 
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Este foarte important de reținut faptul că, până ce introducerea datelor nu a fost 
finalizată, scrisul din legendă apare cu roșu și conține cuvântul “PROIECT”. După finalizare, 
cuvântul “PROIECT” dispare, iar declarația este în forma finală. Acest fișier PDF ce conține 
hărțile fermierului nu este necesar să fie tipărit pe hârtie. El poate fi salvat în calculatorul 
fermierului de unde poate fi accesat ulterior. Fișierul se salvează și în baza de date și poate fi 
accesat din aplicația IPA-ONLINE. 

 

4.9. RAPOARTELE “FISIER PDF ANEXA 17_B” 

 
Aplicația va completa automat acest raport pentru situațiile în care limitele blocurilor 

fizice nu corespund cu realitatea din teren, pentru situațiile în care nu există un bloc valabil în 
stratul de referință pentru campania în curs (poligon) sau pentru acele situații în care categoria 
de folosință a parcelei declarate nu corespunde cu categoria de folosință a blocului fizic 
(principală sau secundară). Pentru toate cele 3 situații, a fost adaugată în aplicație o 
funcționalitate în interfața de introducere atribute parcela în care fermierul să poată să scrie 
motivul pentru care desenează parcela în afara blocului fizic. 
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4.10 RAPOARTELE – “LISTA STRATUL CIUPERCI” 

 
În cazul în care fermierul va solicita la sprijin o suprafață de teren identificată ca 

ciupercărie pentru alte măsuri de sprijin (nu pentru plata pe suprafață), sistemul va genera 
automat un tabel pe formatul de mai jos, conținând informațiile de identificare ale ciupercăriei / 
ciupercăriilor. 
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4.11 SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ A RAPOARTELOR 
 
Inserare semnătură electronica în aplicația Ipa Online,  începând cu  anul de  

Campanie 2022  
 

a. În Internet se va permite utilizatorului sa încarce documentele PDF semnate electronic 
sau sa vadă statusul unui document semnat încărcat anterior. În interfață / bara de unelte 
a aplicației va fi disponibil un buton pentru realizare încărcare / upload document 
semnat.  

b. În Intranet, va fi implementată o funcționalitate prin care, la accesare, va deschide o 
fereastra în care operatorii APIA au posibilitatea să vizualizeze toate documentele 
semnate și încărcate de fermieri. Vor exista diverse criterii de filtrare: campanie, fermier 
, status document  

•   Status = Încărcat => poate să descarce documentul și apoi să-l aprobe sau să-l 
respingă adaugând un motiv; la aprobare se va cere codul operatorului. Informațiile astfel 
semnate și salvate vor fi păstrate în baza de date 

•   Status = Aprobat => poate să vizualizeze documentul încărcat de fermier și cel 
încarcat de operatul APIA  

•   Status = Respins => poate să vizualizeze documentul încărcat de fermier și motivul 
respingerii. 

 5.  ADS  
 
Agenția Domeniilor Statului (ADS) 
 
Pentru suprafețele concesionate/arendate de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) 

fermierul va bifa câmpul “ADS” din aplicația IPA-Online. 

În tabela de atribute a fiecarei parcelei  digitizate  vor aparea  doua noi campuri 
“Contract ADS” si “Suprafata ADS”. 

 

Mod completare câmpuri 

Prin bifarea câmpului “Contract ADS”, se vor afișa două opțiuni “ Integral” sau 
“Partial” 
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1. Bifa “Contract ADS – Integral” 

Prin selectarea acestei opțiuni, câmpul “Suprafata ADS” se va completa în mod automat, 
fiind preluat din opțiunea “Suprafata declarata”, conform imaginii de mai jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dupa “Salvare” informațiile vor putea fi vizualizate în documentul “Fisier PDF- 
CERERE UNICA DE PLATA”, tabelele II.A. DECLARATIE DE SUPRAFATA si 
II.A.2. DECLARATIE IPA ONLINE – AN – suprafete concesionate/arendate de la 
Agentia Domeniilor Statului (ADS) 
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2. Bifa “Contract ADS – Partial” 

 

Prin selectarea acestei opțiuni, câmpul “Suprafata ADS” se va putea completa manual de 
către fiecare fermier. 
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Dupa “Salvare” informațiile vor putea fi vizualizate în documentul “Fisier PDF- 
CERERE UNICA DE PLATA”, tabelele II.A. DECLARATIE DE SUPRAFATA si 
II.A.2. DECLARATIE IPA ONLINE – AN – suprafete concesionate/arendate de la 
Agentia Domeniilor Statului (ADS) 
 

 

 

6.PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU CLIMĂ ȘI 
MEDIU 

 
Cerințele specifice îndeplinirii și respectării de către fermieri a condițiilor prevăzute în 

prezentul capitol, excepțiile de la obligativitatea respectării acestora etc sunt tratate  distinct și 
detaliat în Ghidul privind aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu, 
disponibil pe site-ul APIA, în locația: 

 https://apia.org.ro/wp-content/uploads/2021/11/Ghid-EFA_2021.pdf 

În conformitate cu Reg. UE 1307/2013, art. 43 şi  OUG. nr. 11/2021, art. 18, fermierii 
care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor 
eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu: 

a) diversificarea culturilor; 
b) menţinerea pajiştilor permanente existente; 
c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă. 

 

https://apia.org.ro/wp-content/uploads/2021/11/Ghid-EFA_2021.pdf
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În cazul în care aceeaşi suprafaţă este determinată pentru mai multe practici agricole 
benefice pentru climă şi mediu, suprafaţa respectivă este luată în considerare separat pentru 
fiecare dintre aceste practici în vederea calculării plăţii pentru practicile agricole benefice pentru 
climă şi mediu.   
 

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, „plata pentru înverzire”, se 
acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute mai sus în funcţie de specificul exploataţiei 
şi/sau structura culturilor 

 

Procentajul menţionat mai sus se poate majora în temeiul unui act legislativ al 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene şi va fi prevăzut prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

PAJIȘTI PERMANENTE EXISTENTE 

Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri  sunt suprafeţele de pajişti 
în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează 
liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide 
sau nu cu suprafaţa blocului fizic.  

Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, 
fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun pot suporta sancţiunea. 

Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz: 

Codul 603 - Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS utilizate în comun, exploatate 
prin pășunat: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente 
contractate de la UAT sau ADS, exploatate prin pășunat. 

Codul 604 - Pajişti permanente utilizate în comun, exploatate mixt: se completează de 
către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente care nu sunt însă contractate de 
la UAT, exploatate mixt (cosit urmat de pășunat în același an, pe aceeași parcelă). 

Codul 605 - Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS utilizate individual, exploatate 
prin pășunat: se completează de către fermieriiul care utilizează individual suprafaţa de pajişti 
permanente contractată de la UAT, exploatată prin pășunat. 

Codul 606 - Pajişi permanente utilizate individual, exploatate mixt: se completază de 
către fermierulii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este 
contractată de la UAT sau ADS, exploatată mixt (cosit urmat de pășunat în același an, pe 
aceeași parcelă).  
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Codul 607 - Fâneţe utilizate individual, exploatate prin cosit: se completază de către 
fermierul care utilizează individual suprafaţa de fânețe care nu este contractată de la UAT, 
exploatată  prin cosit. 

Codul 608 - Fâneţe aparținând UAT sau ADS utilizate individual, exploatate prin cosit: 
se completează de către fermierul care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente 
contractată de la UAT sau ADS, exploatată prin cosit, cu asigurare de min. 0,3 UVM/ha. 

Codul 609 - Pășuni utilizate individual, exploatate prin pășunat: se completază de către 
fermierul care utilizează individual suprafaţa de pășuni care nu este contractată de la UAT sau 
ADS, exploatată prin pășunat. 

Codul 610 - Pășuni utilizate în comun, exploatate prin pășunat: se completează de către 
fermierii care utilizează în comun suprafețe de pășuni care nu sunt contractate de la UAT sau 
ADS, exploatate prin pășunat. 

Codul 611 - Fâneţe utilizate în comun, exploatate prin cosit: se completază de către 
fermierii care utilizează în comun suprafeţe de fânețe care nu sunt contractate de la UAT sau 
ADS, exploatate prin cosit. 

Codul 612 - Pajiști permanente aparținând UAT sau ADS utilizate individual, exploatate 
mixt: se completează de către fermierul care utilizează individual suprafaţa de pajişti 
permanente contractată de la UAT sau ADS, exploatată mixt (cosit urmat de pășunat în același 
an, pe aceeași parcelă), cu asigurare de min. 0,3 UVM/ha. 

Codul 660 - Livada tradițională utilizată extensiv prin păşunat şi/sau cosit mixt (cosit 
urmat de pășunat în același an, pe aceeași parcelă). 

Codul 661 - Livada tradiţională utilizată ca fâneaţă 

Codul 662 - Fâneţe naturale energetice 

Codul 663 - Livada tradițională utilizată extensiv prin păşunat   

COMUNALE –
concesionate/arendate/ 

inchiriate de la 
UAT/CLpentru toate 

codurile 603, 605, 608, 
612 este obligatorie 

respectarea condiției 
privind asigurarea 

utilizate  

INDIVIDUAL 

păşunat 605 M 10 - P1, P3, P6, 
P9, P11 

cosit 608 M 10 - P1.2, P3, P6, 
P9, P11 

mixt 612 M 10 - P1.2, P3, P6, 
P9, P11- 

utilizate  păşunat  603 M 10 - P1, P3, P6, 
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minimului de 0,3 UVM/ha în COMUN P9, P11 

   

   

IN PROPRIETATE 

utilizate 
INDIVIDUAL 

păşunat 609 M 10 - P1, P3, P6, 
P9, P11 

cosit 607 M 10 - P1.2, P3, P6, 
P9, P11 

mixt 606 M 10 - P1.2, P3, P6, 
P9, P11 

utilizate 

Pășunat 610 M10 - P1, P3, P6, 
P9, P11 

Cosit 611 M 10 - P1.2, P3, P6, 
P9, 

mixt 604 M 10  - P1.2, P3, P6, 
P9, P11 

 

Codul 671 - Reconversie suprafețe de pajiști permanente sensibile din punct de vedere 
al mediului (acest cod se folosește pentru acele parcele de pajiști permanente sensibile din punct 
de vedere al mediului care au fost convertite sau arate; fermierii au obligația să reconvertească 
suprafața până cel târziu la data depunerii cererii unice de plată și să o readucă în situația inițială 
de pajiște permanentă astfel încât să se ajungă din nou la statutul de suprafață sensibilă din 
punctul de vedere al mediului). 

Declararea în cererea unică de plată a pajiştiilor permanente sensibile din punct de 
vedere al mediului, reconvertite:  

 - în cazul în care reconvertirea se impune pentru întreaga parcelă, acesteia i se  
păstrează numărul, modificându-i-se numai codul de cultură, respectiv 671 (Ex: dacă parcela 
iniţială a fost 1a_606, parcela reconvertită se declară 1a_671) 

 - în cazul în care reconvertirea se impune pentru o parte din parcelă, parcela 
iniţială îşi păstrează numărul şi seă numerotează culturile în interiorul parcelei agricole în ordine 
alfabertică ((Ex: dacă parcela iniţială a fost 1a_606 = 10 ha, parcela reconvertită se declară 
1a_606 = 5 ha, 1b_671 = 1 ha (suprafaţă reconvertită), 1c_606 = 4 ha)). 
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Suprafețele de pajiști permanente sensibile din punct de vedere al mediului reconvertite 
și declarate în campania 2019 cu cod 671 vor fi declarate începând cu campania 2020 cu codul 
de pajiște permanentă corespunzător, având în vedere prevederile art. 85 din Ordinul MADR nr. 
619/2015, potrivit cărora suprafețele care fac obiectul reconversiei sunt considerate pajiști 
permanente începând din prima zi a reconversiei. 

Cod 671 este eligibil numai pentru angajamentele noi asumate în cadrul M.10 și M.11, 
cu mențiunea că în cazul P6.1 din M11 se poate deschide angajament nou pe sM.11.2 numai 
dacă nu a existat un angajament anterior pentru sM.11.1 pe acea suprafață. 

Începând cu anul 2021, pentru sectorul vegetal, s-au implementat următoarele 
funcționalități: 

- Verificări suplimentare privind generarea unui mesaj de avertizare la nivel de parcela 
pentru pachetele M11_S1_P6.1, M11_S1_P6.2 ,  M11_S2_P6.1 si , M11_S2_P6.2. 
Mesajul va fi de forma: “Atentie: în cazul subpachetelor P6.1 si P6.2 din cadrul 
submasurilor 11.1/ 11.2 trebuie sa se asigure pe toată perioada angajamentului o 
încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le detine” 

- In interfața Start completare cerere, s-a inserat o funcție nouă, cu bifa preselectată, cu 
următorul mesaj: „Am luat la cunoștință că datele personale și datele înscrise în cererea 
unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație vor fi prelucrate și utilizate 
pentru controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice 
cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date.” 

 
ZONELE DE INTERES ECOLOGIC 

 
Ca reguli generale, zonele de interes ecologic trebuie să fie pe teren arabil sau adiacent 

cu terenul arabil. Referitor la condiţia de a fi adiacent, elementele neliniare trebuie să fie în 
contact fizic cu parcela arabilă, pentru cele liniare latura mai lungă trebuie să fie în contact fizic 
cu parcela. Elementele nonliniare cum ar fi iazurile, copacii izolaţi, grupurile de copaci/pâlcuri 
arbustive sunt considerate a fi „adiacente terenului arabil” când ating fizic terenul arabil. 
Gardurile utilizate de fermier pentru delimitarea parcelelor, situate pe terenurile arabile eligibile 
sau pe potenţiale elemente ZIE nu împiedică un element să fie adiacent. 

Un fermier poate declara aceeaşi zonă sau acelaşi element de peisaj o singură dată într-
un an de cerere în scopul respectării cerinţei referitoare la zonele de interes ecologic, în 
conformitate cu art. 86, alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare și cu art. 45, alin. (11) din Regulamentul delegat (UE) 639/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. Suprapunerile sau încrucişările elementelor de 
ecologizare nu sunt permise. Zonele care sunt declarate pentru plata pe suprafaţă de către un 
beneficiar nu pot fi declarate ca zone de interes ecologic de către alt beneficiar 
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Cu excepţia zonelor cu specii forestiere cu ciclu scurt şi a suprafeţelor împădurite 
menţionate la articolul 46 (2)(g) (h) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, elementele ZIE 
trebuie să fie amplasate pe teren arabil. Cu toate acestea, elementele de peisaj precum şi zonele 
tampon pot fi adiacente terenurilor arabile.  

Elementele de peisaj aflate la dispoziţia fermierului reprezintă acele elemente situate în 
interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarată de către fermier pentru care acesta face 
dovada utilizării legale a terenului. Elementele de peisaj liniare cum ar fi garduri vii, fâşii 
împădurite, arbori în aliniament, margini de câmp, rigole sau zonele tampon sunt considerate  
adiacente terenului arabil, atunci când latura lungă a elementului de peisaj atinge  fizic parcela 
agricolă de teren arabil. Elementele de peisaj neliniare cum ar fi iazuri, arbori izolaţi, grupuri de 
arbori, pâlcuri arbustive din zona de câmpie  sunt considerate „adiacente terenului arabil” când 
ating fizic terenul arabil în cel putin un punct. 

Nu sunt considerate ca potenţiale zone de interes ecologic acele zone care nu vor fi 
niciodata la dispoziţia unui beneficiar şi acele caracteristici ale peisajului care sunt situate sau 
complet înconjurate de pajişti permanente sau culturi permanente. 

Zonele de interes ecologic care nu sunt ”niciodată la dispoziţia fermierului”, potrivit art. 
91, alin. (16) din Ordinul MADR nr. 45/2021 sunt zonele de interes ecologic situate pe 
suprafeţele prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. c), d), e), g), h), i), j), o), respectiv: 

 suprafeţele amenajate ca  terenuri permanente de sport;  

  suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente 

aerodromurilor şi/sau heliporturilor; 

 suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase 

din circuitul agricol; 

 suprafeţe aparţinând unităţilor militare; 

 suprafeţele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;  

 suprafeţele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene; 

 suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi 

terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale 

aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor. 

 

În conformitate cu art. 21, alin. (1) din OUG nr. 11/2021 fermierii în ale căror exploatații 

terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că o suprafaţă care corespunde unui procent 
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minim de 5% din terenul arabil al exploataţiei pe care fermierul l-a declarat, este zonă de interes 

ecologic. Procentajul menţionat mai sus se poate majora în temeiul unui act legislativ al 

Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene şi va fi prevăzut prin ordin al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. În Romania sunt considerate ca zone de interes 

ecologic următoarele: 

o terase; 

o elemente de peisaj: 

 garduri vii/fâşii împãdurite/ arbori în aliniament 

 arbori izolați 

 pâlcuri arbustive din zona de câmpie 

 iazuri 

 rigole; 

o  zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de 

câmp; 

o zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie; 

o terenuri împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" 

dincadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de 

suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme 

ale cărei condiţii respectă dispoziţiile articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013; 

o zone cu strat vegetal; 

o zone cu culturi fixatoare de azot; 

o zone cu Miscanthus. 

 

În aplicaţia IPA-Online, formularul II.B-Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) – AN 
este afişat la declararea unei suprafeţe de teren arabil mai mari de 15 ha. Pentru suprafeţe de 
teren arabil mai mici de 15 ha este afişat mesajul “Este recomandat a se declara zonele de 
interes ecologic (ZIE)”.  

 

Lista zonelor de interes ecologic și echivalența acestora în hectare 
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Element Detalii 
Factor 

de 
conversie 

Factor de 
ponderare 

Suprafaţa 
zonei de 
interes 

ecologic 

 ZIE 

0 1 2 3 4 = 2 x 3  

Terase (pe 1 
m lungime) 

Construcţii 
destinate 
prevenirii şi 
combaterii 
eroziunii 
solului, 
executate de-
a lungul 
curbelor de 
nivel, pe 
terenuri 
arabile în 
pantă 

2 1 2 m2 TS 

Înălţime 
minimă 1 m 
Lăţime 
minimă 3 m 

Elemente de peisaj: 

  

garduri 
vii/fâşii 

împădurite/ 
arbori în 

aliniament 
(pe 1 m) 

Şiruri de 
arbuşti/arbori 
formate din 
diferite 
specii, pentru 
care suprafaţa 
zonei de 
interes 
ecologic se 
calculează 
până la o 
lăţime 
maximă de 
10 metri 

5 2 10 m2 GV 

arbore 
izolat (per 

arbore) 
  20 1,5 30 m2 AI 

pâlcuri 
arbustive 
din zona de 
câmpie (pe 
1 m2) 

Pâlcuri 
arbustive, 
inclusiv 
arborii în 
grup, tufele 
sau pietrele, 

Nu se 
aplică 1,5 1,5 m2 GA 
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pentru care 
suprafaţa 
zonei de 
interes 
ecologic se 
calculează 
pentru o 
dimensiune 
maximă de 
0,3 hectare 

iazuri (pe 1 
m2) 

Acumulări 
permanente 
naturale de 
apă 
stătătoare, cu 
suprafaţa de 
minimum 
0,01 ha, 
exclusiv 
rezervoarele 
din beton sau 
din plastic, 
pentru care 
suprafaţa 
zonei de 
interes 
ecologic se 
calculează 
până la o 
dimensiune 
maximă de 
0,3 hectare 

Nu se 
aplică 1,5 1,5 m2 IZ 

rigole (pe 1 
m) 

Şanţuri sau 
canale, 
precum şi 
cursurile 
deschise de 
apă pentru 
irigaţii sau 
drenare, 
exclusiv cele 
cu pereţi 
betonaţi, 
pentru care 
suprafaţa 
zonei de 
interes 

5 2 10 m2 RG 
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ecologic se 
calculează 
până la o 
lăţime 
maximă de 
10 metri 

Zone-tampon 
şi margini de 
câmp (pe 1 
m) 

Pot fi orice 
zone-tampon 
şi margini de 
câmp cu 
lăţime 
minimă de 1 
metru, Fâşiile 
de protecţie 
existente pe 
terenurile 
arabile situate 
în vecinătatea 
apelor de 
suprafaţă au o 
lăţime 
minimă de 1 
m pe 
terenurile cu 
panta de până 
la 12% şi de 
3 m pe 
terenurile cu 
panta mai 
mare de 12%, 
panta 
terenului 
fiind panta 
medie a 
blocului fizic 
adiacent 
cursului de 
apă 
(obligatorii 
prin GAEC 
1). 

6 1,5 9 m2 

ZT1 

De-a lungul 
cursurilor de 
apă, aceste 
zone pot 
include benzi 
cu vegetaţie 

ZT2 
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riverană 
inclusă în 
scopul 
calculării 
zonei de 
interes 
ecologic. 
Suprafaţa 
zonei de 
interes 
ecologic se 
calculează 
până la o 
lăţime 
maximă de 
20 metri dacă 
elementul de 
peisaj diferă 
de cele 
prevăzute sau 
protejate prin 
GAEC1, 
SMR1 şi 
SMR10. 

MC 

Zone cu 
specii 

forestiere cu 
ciclu scurt de 
producţie (pe 

1 m2) 

Zone cu 
plantaţii de 
salcie (Salix 
L), plop alb 
(Populus 
alba) şi plop 
negru 
(Populus 
nigra), 

Nu se 
aplică 0,5 0,5 m2 SF1 

Zonele 
împădurite 

menţionate la 
art. 32 alin. 

(2) lit. (b) pct. 
(ii) din 

Regulamentul 
(UE) nr. 

1.307/2013, 
cu 

modificările 
şi 

completările 

Terenuri 
agricole 
împădurite 
prin măsura 
221 "Prima 
împădurire a 
terenurilor 
agricole" din 
cadrul PNDR 
2007-2013, 
prin 
submăsura 
8.1 

Nu se 
aplică 1 1 m2 ZP 
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ulterioare (pe 
1 m2) 

"Împăduriri şi 
crearea de 
suprafeţe 
împădurite" 
din cadrul 
PNDR 2014-
2020 sau în 
temeiul unei 
scheme 
naţionale ale 
cărei condiţii 
respectă 
dispoziţiile 
art. 43 alin. 
(1), (2) şi (3) 
din 
Regulamentul 
(CE) nr. 
1.698/2005 
sau ale art. 22 
din 
Regulamentul 
(UE) nr. 
1.305/2013 

Zone cu 
culturi 

secundare sau 
strat vegetal 

(pe 1 m2) 

Amestecurile 
de specii de 
culturi 
prevăzute în 
anexa nr. 9 la 
ordin 

Nu se 
aplică 0,3 0,3 m2 ZV 

Zonele cu 
culturi 
fixatoare de 
azot (pe 1 
m2) 

Culturile 
prevăzute în 
anexa nr. 10 
la ordin 

Nu se 
aplică 1 1 m2 ZN 

Zone cu 
Mischantus - Nu se 

aplică 0,7 0,7 m2 ZM 

    **) România aplică factorii de conversie şi de ponderare din Anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. 639/2014. 

 

 

Zonele de interes ecologic cum sunt: elementele de peisaj - garduri vii/fâşii 

împădurite/arbori în aliniament, arbori izolaţi, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, 
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rigole și zonele tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp 

pot fi adiacente terenului arabil al exploataţiei declarat de fermier.  

Elementele de peisaj şi zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente 

terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă-tampon sau margine de câmp sau un astfel de 

element de peisaj este adiacent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct 

adiacentă terenului arabil al unei exploataţii.   

DELIMITARE ELEMENTE DE INTERES ECOLOGIC 
 

Vă rugăm să aveți în vedere Ghidul informativ privind aplicarea practicilor agricole 

benefice pentru climă și mediu 2021, ediția a VI-a, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale, nr. 72 din 26.03.2021 

 

Confom articolului 46 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, alineatul (1) menţionat anterior nu se aplică exploataţiilor: 

 (a) în cazul cărora peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă 

sau alte furaje erbacee, este teren lăsat în pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau 

face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;  

(b) în cazul cărora peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este păşune permanentă, 

este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate 

sub apă (orez) fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură, sau face obiectul 

unei combinaţii între aceste utilizări.  

 

Ca regulă generală pentru toate elementele ZIE care se digitizează în aplicația 

IPA_ONLINE este necesară activarea tab-ului hărți și bifarea stratului zone de interes ecologic 

pentru a putea vizualiza în aplicație elementul digitizat 

 

Fără activarea stratului Zone de interes ecologic: 
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Cu activarea stratului Zone de interes ecologic: 

 
 

 6.1. DELIMITARE TERASE (TS) 
Exemplu 
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Pentru a fi eligibile la plată ca zone de interes ecologic, terasele situate în teren 

arabil trebuie să aibă o înălţime de minim 1 m şi  o lăţime de minim 3 m. 
 

Terasele sunt construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate 
de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri agricole în pantă.  

Pe suprafaţa treptei, denumită platformă, se înfiinţează culturile de bază (vie, pomi 
fructiferi, inclusiv culturi arabile), iar taluzul se lasă înierbat sau pe el se poate înfiinţa o cultură 
secundară (coacăz, zmeur, mur). 
 

Sunt acceptate ca element ZIE numai terasele situate în teren arabil. 
 

Terasele pe teren arabil vor fi delimitate pe imaginile ortofoto cu o linie folosind 
instrumentul linie din aplicaţie.   
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Pentru a facilita digitizarea acestora a fost creat în aplicaţie un buffer (contur) cu lăţimea 

de 3 m în jurul liniei digitizate (1,5 m pe o latură, 1,5 m în cealaltă latură). Pentru a fi 
considerată element ZIE lăţimea  terasei  trebuie să fie egală sau să depăşească  acest contur. În 
IPA online  se vor aplica automat ponderea şi factorul de conversie la lungimea elementului 
digitizat. 
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  6.2. DELIMITARE GARDURI VII/FÂŞII ÎMPĂDURITE / ARBORI ÎN ALINIAMENT 
(GV) 
EXEMPLU: 

 

 

Garduri vii/fâşii împădurite/arbori în aliniament vor fi delimitate pe imaginile 
ortofoto cu o linie, folosind instrumentul linie din aplicaţie,  iar lăţimea acestora să fie de 
maxim 10 m.  
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 Factor de conversie (m pe m2)= 5,  
 Factor de ponderare = 2,  
 Zona de interes ecologic gardurii vii/fâşii împădurite/arbori în aliniament pentru 1 

metru liniar = 10 m2. 
 

Pentru a facilita digitizarea acestora a fost creat în aplicaţie un buffer (contur) cu lăţimea 
de 10 m. Pentru a fi considerate elemente ZIE, aceste zone nu trebuie să depăşească  conturul. 
În IPA online  se va aplica automat ponderea şi factorul de conversie la lungimea elementului 
digitizat. 
 

 
 
 

 

 

Exemplu garduri vii/fâşii împădurite: 
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Exemplu arbori în aliniament:  

 

Doi sau mai mulţi arbori pot fi în aliniament dacă diametru  coroanei este de 
minim 4 metri, iar spaţiul dintre coroane nu depăşeşte 5 metri. 

 

6.3.  DELIMITARE ARBORI  IZOLAŢI (AI) 
EXEMPLU: 
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În conformitate cu art. 45, alin. 4, litera (b) din Regulamentul (UE) 639/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, arborii izolaţi reprezintă elemente de peisaj. 

Pentru a simplifica administrarea şi pentru a facilita măsurarea suprafeţelor, calculul 
acestora se face în conformitate cu art. 46, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, 
utilizând factorii de conversie şi ponderare din Anexa X din Regulamentul (UE) 639/2014, care 
prevede: 

Arbore izolat (per arbore) se aplică un factor de conversie = 20, un factor de ponderare = 
1.5 de unde rezultă o zona de interes ecologic = 30 mp. 

Pentru calculul suprafeţelor ZIE, un arbore reprezintă o zonă de interes ecologic pentru 
care se alocă o suprafață de 30 mp. 

Arborii izolaţi vor fi delimitaţi pe imaginile ortofoto cu un punct, folosind instrumentul 
punct din aplicaţie. 
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În IPA online  se vor aplica automat ponderea şi factorul de conversie. 
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6.4 DELIMITARE GRUP DE ARBORI/ PÂLCURI ARBUSTIVE DIN ZONA 
DE CÂMPIE (GA) 

 
Exemplu: 
 

 
 

 
 

Este considerat grup de arbori, doi sau mai mulţi arbori, ce pot fi de grosimi şi înălţimi 
diferite, care se găsesc într-un perimetru mic de teren, coroanele lor sunt unite şi sunt vizibil în 
LPIS  pe ortofotoplanuri.  
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Arborii în grup şi pâlcuri arbustive din zona de câmpie sunt eligibili pentru ZIE dacă au 

o suprafaţă de maximum 3000 metri pătraţi. Pentru arbori in grup, condiţia de eligibilitate este 
ca arborii din grup să fie uniţi prin suprapunerea suprafeţelor acoperite de coroane. 
 

Prin aplicarea factorului de ponderare pentru arbori în grup sau  pâlcuri arbustive din 
zona de câmpie, care respectă cerinţele mai sus menţionate, unei suprafaţe de exemplu de 1000 
metri pătraţi rezultă o zonă de interes ecologic cu  suprafaţă de 1500 mp.  
 

Prin aplicarea factorului de ponderare pentru arbori în grup sau  pâlcuri arbustive din 
zona de câmpie, care respectă cerinţele mai sus menţionate, unei suprafeţe de exemplu de 1000 
metri pătraţi, rezultă o zonă de interes ecologic cu  suprafaţă de 1500 mp.  
 

Grupul de arbori va fi delimitat pe imaginile ortofoto ca poligon utilizând instrumentul 
poligon din aplicaţie, aria maximă este de 0,3 ha. 
 

 
 

În IPA online  se va aplica automat factorul de ponderare. 
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6.5 DELIMITARE IAZURI (IZ) 
Exemplu:  
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În conformitate cu art. 45, alin. 4, litera (f) din Regulamentul (UE) 639/2014 şi cu 
Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă elemente de 
peisaj iazurile, acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafața de minim 0,01 ha, 
exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, pentru care suprafața zonei de interes ecologic se 
calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare. Rezervoarele din beton sau din plastic 
nu sunt considerate zone de interes ecologic. 

Pentru a simplifica administrarea şi pentru a facilita măsurarea suprafeţelor, calculul 
acestora se face în conformitate cu art. 46, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, 
utilizând factorii de conversie şi ponderare din Anexa X din Regulamentul (UE) 639/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede: 

Pentru iazuri se aplică un factor de ponderare = 1,5. 

Factorul de conversie nu se aplică. 

Prin aplicarea factorului de ponderare pentru iazuri, care respectă cerinţele mai sus 
menţionate, unei suprafeţe de exemplu de 1000 metri pătraţi, rezultă o zonă de interes ecologic 
cu suprafaţă de 1500 mp. 

Iazurile reprezintă acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafaţa de 
minimum 0,01 ha, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, pentru care suprafaţa zonei de 
interes ecologic se calculează până la o dimensiune maximă de 0,3 hectare 
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Rezervoarele din beton sau din plastic nu sunt considerate zone de interes ecologic 

Iazurile se vor delimitata pe imaginile ortofoto ca poligon, folosind instrumentul 

poligon din aplicaţie, iar aria trebuie să fie de maxim 0,3 ha 

         

                                                

    În IPA online  se va aplica automat factorul de ponderare. 

 

 

Poligonul creat trebuie sa atingă parcela digitizată de teren arabil pentru ca sistemul sa 
permită salvarea elementului. 
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6.6 DELIMITARE RIGOLE (RG) 
Exemplu: 
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Rigolele reprezintă șanţuri sau canale, precum şi cursurile deschise de apă pentru 
irigaţii sau drenare, exclusiv cele cu pereţi betonaţi, pentru care suprafaţa zonei de interes 
ecologic se calculează până la o lăţime maximă de 10 metri  

Prin aplicarea factorului de conversie şi a factorului de ponderare unei rigole cu o 
lungime de 10 metri liniari, care respectă cerinţele mai sus menţionate, rezultă o zonă de 
interes ecologic cu  suprafaţă de 100 mp.  
 

Rigolele vor fi delimitate pe imaginile ortofoto cu o linie, folosind instrumentul linie din 
aplicaţie  iar lăţimea acestora să fie de maxim 10 m.  
           

                                                
 

Pentru a facilita digitizarea acestora a fost creat în aplicaţie un buffer (contur) cu lăţimea 
de 10 m. Pentru a fi considerată element ZIE  o rigolă nu trebuie să depăşească  acest contur. 

În IPA online  se va aplica automat ponderea şi factorul de conversie la lungimea 
elementului digitizat. 
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6.7  DELIMITARE ZONE TAMPON DE-A LUNGUL CURSURILOR DE APĂ (ZT1 
ȘI ZT2) ȘI MARGINI DE CÂMPIE (MC) 

 
Exemplu: 

 

 

 

 

 

Zonele tampon (fâşiile de protecţie) de-a lungul cursurilor de apă, situate pe teren arabil, 
reprezintă zone de interes ecologic.  

Lăţimea minimă a respectivelor zone tampon nu trebuie să fie mai mică de 1 
metru. Zonele tampon trebuie să se afle pe un teren arabil sau să fie adiacente unui astfel 
de teren în aşa fel încât laturile lor lungi să fie paralele cu marginea unui corp de apă.  
 

Zonele tampon nu se cultivă în scopul obţinerii de producţie agricolă, dar este permis 
păşunatul sau cositul, cu condiţia ca zona tampon să poată fi în continuare distinsă de terenul 
agricol adiacent. 
 

Fâşiile de protecţie se înfiinţează de-a lungul cursurilor de apă şi trebuie să fie 
permanent acoperite cu vegetaţie spontană sau plante cultivate, având rolul de benzi tampon 
împotriva poluării apelor cu pesticide sau îngrăşăminte provenite din activităţile agricole şi de 
reducere a transportului şi a depunerii de aluviuni în apele de suprafaţă. 
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În ceea ce priveşte prevenirea poluării apelor cu pesticide, este interzisă aplicarea 

tratamentelor pe fâşiile de protecţie, precum şi aruncarea deşeurilor şi a resturilor de pesticide în 
şanturi, canale, ape de suprafaţă sau pe terenurile agricole.  
 

Zonele tampon vor fi delimitate pe imaginile ortofoto cu o linie  folosind instrumentul 
linie din aplicaţie  iar acestea trebuie să aibă o lăţime minimă de 1 m pe terenurile cu panta de 
până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta 
medie a blocului fizic adiacent cursului de apa. 
           

De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetaţie riverană inclusă 
în scopul calculării zonei de interes ecologic. 

Suprafaţa zonei de interes ecologic se calculează până la o lăţime maximă de 20 metri 
dacă elementul de peisaj diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAEC1, SMR1 şi SMR10. 
 

                                                
 

Pentru a facilita digitizarea acestora a fost creat în aplicaţie un buffer (contur) cu lăţimea 
de 1 sau 3 m, funcţie de panta medie a blocului fizic. Pentru a fi considerat element ZIE  zona 
tampon trebuie să fie egală sau mai mare decât acest contur. 
În IPA online  se vor aplica automat ponderea şi factorul de conversie la lungimea elementului 
digitizat. 
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Aceste suprafeţe fac parte din parcelă, pot fi utilizate pentru întoarcerea utilajelor agricole la 
capetele parcelei şi ele  nu se cultivă în scopul obţinerii de producţie agricolă.  

 
 

 

 
                                            
 

În IPA online  se vor aplica automat ponderea şi factorul de conversie la lungimea 
elementului digitizat. 
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6.8  DELIMITARE ZONE CU SPECII FORESTIERE CU CICLU SCURT DE 
PRODUCŢIE (SF) 

Exemplu: 
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Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, situate pe terenuri agricole, 
reprezintă zone de interes ecologic.  
 

Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie sunt considerate doar cele 
cultivate cu salcie (Salix L), plop alb (Populus alba) și plop negru (Populus nigra), inclusiv 
pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,5 ha. 

 În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea de specii forestiere cu ciclu 
scurt de producţie, acestea se vor delimita de suprafața cu specii forestiere cu ciclu scurt de 
producţie care nu participă la calculul ZIE și se vor folosi codurile de cultură specifice fiecărei 
scheme de plată, după cum urmează: 

- pentru specii forestiere cu ciclu scurt de producţie care nu sunt declarate ZIE se vor 
completa codurile: 

              - SALCIE  ENERGETICĂ (Salix spp)                                    9531 

              - PLOP HIBRID  ENERGETIC (Populus spp)               9533 

              - ARBORELE-PRINŢESEI  ENERGETIC (Paulownia)         9536 

              - ARBUST DE PETROL ENERGETIC (Jatropha)                 9537 

- pentru specii forestiere cu ciclu scurt de producţie care sunt declarate ZIE este interzisă 
utilizarea produselor pentru protecția plantelor şi a îngrășămintelor minerale și se vor completa 
codurile: 

                - SALCIE (Salix spp)       ................                                95311 

                - PLOP ALB, PLOP NEGRU (Populus alba, Populus nigra)               95331 

 

Declararea parcelelor cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie reprezintă o 
zonă de interes ecologic cu suprafaţă de 0,5 mp pentru fiecare metru pătrat cultivat cu 
speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie.  
 

Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie se vor digitiza ca parcele normale,  
având categoria de folosință CP. Acestea vor fi afișate în cererea unică de plată în ”Declarația 
de suprafață” și în ”Declarație zone de interes ecologic”. 
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6.9  DELIMITARE ZONE ÎMPĂDURITE (ZP) 
 

Exemplu: 
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Zonele împădurite sunt suprafeţe de teren arabil împădurite prin  

a) măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007 - 2013;  
aria minimă  a acestora trebuie să fie de 0,5 ha 
 

    b)  submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014 - 
2020;  În conformitate cu Ordinul MADR 857/2016, Cap. I, Art. 4, Cap. V, Art. 9 (1), (2)  
acestea sunt: 

1) trupuri de pădure – suprafața compactă minimă împădurită este de cel puțin 0,5 ha  

2) perdele forestiere de protecție - suprafața compactă minimă împădurită este de cel 
puțin 0,1 ha 

    c) în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1),  

 

Declararea unui zone împădurite de 1 mp reprezintă o zonă de interes ecologic cu 

suprafaţă de 1 mp. 

Zonele împădurite se vor delimitata pe imaginile ortofoto ca poligon folosind 
instrumentul poligon din aplicaţie  iar aria minimă  a acestora trebuie să fie de 0,5 ha.  

           

                                                
 
 
 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 211/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

În IPA online  se va aplica automat factorul de ponderare. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează 
codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, CPn. A nu se confunda parcelele pentru care nu se 
solicită sprijin cu parcelele a căror suprafaţă este sub limita de eligibilitate. 
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Pentru parcelele agricole care au fost împădurite sunt considerate hectare eligibile acele 
suprafețe care au dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă și 
pentru acestea se completează codurile categoriei de folosință PA și codul de cultură 1006. 

 

 

Pentru declararea suprafețelor împădurite care nu au dat dreptul la plăţi în 2008 se 
găsesc în afara intersectului cu 2008 se completează categoria de folosință PAn și codul de 
cultură 1006.  

În vederea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de 
suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi 
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe 
împădurite”, din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 și Măsura 15 din 
PNDR– “Servicii de silvo-mediu, servicii climatice si conservarea padurilor 2014-2020” a fost 
dezvoltat un model distinct, separat de varianta utilizată pentru depunerea Cereilor unice de 
Plată. 
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MĂSURA 8  - „INVESTIŢII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR ÎMPĂDURITE ŞI 
ÎMBUNĂTĂŢIREA VIABILITĂŢII PĂDURILOR ” 
 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile. 

• Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha pentru 
trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere. 

Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin: 

– Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelorcare urmează a fi împădurite, 

– Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane 
juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la 
prima cerere de plată), 

– Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire. 

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin, selectării beneficiarilor și semnării 
angajamentelor: 

– Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA  

– Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA, 

– Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea 
proiectelor depuse depășește alocarea financiară a sesiunii), 

– Semnarea angajamentelor de către beneficiarii selectați. 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 214/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

3. Etape aferente implementării angajamentului: 

– Demararea lucrărilor de împădurire (numai după semnarea angajamentului), 

– Depunerea anuală a cererilor de plată pentru solicitarea sprijinului, 

– Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda forestieră a lucrărilor 
efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament, 

Informațiile detalite se găsesc în ”Instrucțiuni utilizare aplicația Ipa Online-Măsura 8 – 
în vederea identificării suprafețelor solicitate pentru prima împădurire” 

 

MĂSURA 15 -  „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI 
CONSERVAREA PĂDURILOR” 

 

Informații referitoare la sprijinul acordat 

• Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea 
de suprafaţă (ha), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri 
din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și 
vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de 
beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de 
ajutor de stat:operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe 
suprafața parcursă cu rărituri care face obiectu angajamentului pentru pachetul 2. 

• Să respecte normele privind ecocondiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând 
exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și 
suprafețe agricole.  

Pași de parcurs pentru accesarea schemeide ajutor de stat 

1. Etape premergătoare depunerii cererii desprijin: 

– Elaborarea dosarului tehnic, 

– Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic. 

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor: 

– Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA, 

– Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA, 

– Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea 
cererilor de sprijin depuse depășește alocarea financiară a sesiunii). 
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3. Etape aferente implementării angajamentului: 

– Depunerea anuală a cererilor de plată, 

– Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda forestieră a lucrărilor 
efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament, 

– Plata către beneficiar. 

Informațiile detalite  se găsesc în ”Instrucțiuni utilizare aplicația Ipa Online-Măsura 15 – 
pentru accesarea schemei de ajutor de stat M15 – Servicii de silvomediu, servicii de climatice și 
conservarea pădurilor” 

Măsura M15 – Servicii de Silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, 
submăsura 15.1. 

 
Începând cu campania 2021, la importul fișierului shp, în baza verificărilor la nivel de 

suprafață între fișierul shp importat și fișierul excel importat, mesajele generate vor fi 
modificate, urmând a fi de avertizare (nu blocante). 

- S-a dezvoltat o funcție care compară suprafața din fișierul xls cu suprafața geometriei 
din SHP în fișierul /data/intranet/m8-m15/http/import_m15/action.php. Rezultatul 
comparării este afișat în raport împreună cu mesajele generate de avertizare (nu 
blocante). 

 

 - S-a dezvoltat o funcționalitate care să permită setarea unei toleranțe, astfel încât 
mesajele să nu se mai genereze dacă diferența între suprafața shp-ului importat și suprafața din 
fișierul excel importat este mai mica sau mai egal de 0.75 * perimetrul shp importat. 
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De asemenea, pentru modul Măsurii 15, s-au implementat  verificări prin care să se 

permită importul fisierelor shp și excel aferente acestei măsuri, pentru beneficiarii selectați ai 

M15, pe primele 5 sesiuni de depunere, cărora le-a expirat amenajamentul pe durata expirării 

proiectului depus pentru Măsura 15, în tabelele aferente, diferite de cele utilizate la preluarea 

inițială a solicitării beneficiarilor. 

 

 

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilitățiilor 
pădurilor”, submăsura 8.1. 

Începând cu campania 2021 în „Cererea unica de plata” s-a actualizat interogarea pentru 
parcelele marcate ca zone de interesecologic datorita culturii secundare astfel încât sa se aducă 
informații si despre parcelele cu crop code1006 in lista de la punctul „II. B. DECLARAŢIE 
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ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE)”. S-a dezvoltat o funcție care calculează suprafața 
declarata pentru parcelele cu crop code 1006 si a fostadăugată la TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (2) 
si TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (1) + (2) 

 

S-a dezvoltat o funcționalitate pentru afișare în raportul Controlul parcelelor digitizate, 
pentru parcela având cod cultura 1006, a unor mesaje de atenționare: 

- mesaj în care se afișează suprafața intersectată între cele 2 starturi, în cazul în care nu 
întreaga suprafață a parcelei digitizate se încadrează în limitele referinței 2008 

- mesaj de avertizare în cazul în care suprafața parcelei digitizate nu se încadrează 
/intersectează cu limitele referinței 2008 

 

6.10 DELIMITARE ZONE CU CULTURI FIXATOARE DE AZOT (ZN) 

 
 Zonele cu culturi fixatoare de azot (ZN), reprezintă zone de interes ecologic.  Aceste 
culturi trebuie să fie prezente pe teren pe toată perioada lor de vegetaţie și sunt considerate 
culturi principale şi participă la calculul diversificării culturilor, inclusiv pe parcelele cu 
suprafeţe mai mici de 0,3 ha.  
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Factor de conversie nu se aplică. 
Factor de ponderare = 1 
ZIE=1 m2 

 

Sistemul va aplica factorul de ponderare și factorul de conversie corespunzător și va 
calcula automat suprafața care contribuie procentul ZIE. 

În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea culturilor fixatoare de azot, 
aceasta se va delimita de suprafața cu culturi fixatoare de azot care nu participă la calculul ZIE 
și se vor folosi codurile de cultură specifice fiecărei scheme de plată, după cum urmează: 

- pentru culturile  fixatoare de azot care nu sunt declarate ZIE se vor completa codurile din 
Tabelul nr. 1, din anexa 2 la cererea de plată 

- pentru culturile  fixatoare de azot care sunt declarate ZIE este interzisă utilizarea 
produselor de protecţie a plantelor și se vor completa codurile de  mai jos 

 

Lista culturilor fixatoare de azot declarate ZIE 

Nr. 
crt. 

Denumirea Cod cultură Denumirea ştiinţifică 

1 Mazăre 1511, 15171,1591 Pisum sativum L 
2 Fasole 1521,15271 Phaseolus vulgaris L. 
3 Soia 2031, 20371, 1271, 

1281, 1291, 1301 
Glycine max L. 

4 Lintea 1531 Lens culinaris 
5 Lupinul 1551, 95591 Lupinus perennis 
6 Năutul 1571 Cicer arietinum 
7 Bobul 1541 Vicia faba 
8 Fasoliţa 1561 Vigna spp. 
9 Trifoi 9731, 95531, 95541 Trifolium spp. 
10 Lucernă 9741, 95561, 97471, 

97481, 97491 
Medicago sativa 

11 Sparcetă 9751 Onobrychis viciifolia 
 

Digitizarea culturilor fixatoarea de azot se va face din câmpul ”Parcelă”, la fel cum se 
procedeaza și pentru speciile forestiere cu ciclul scurt de producție. 
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6.11 DELIMITARE ZONE CU STRAT VEGETAL (ZV) 

 
Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de 

culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură 
acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi. Înființarea stratului 
vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul 
de cerere. Fermierii notifică la APIA  data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două 
specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât 
ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de 
însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie -1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu 
includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a 
pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și 
climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea 
GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha 

Factor de conversie = nu se aplică 
Factor de ponderare=0,3 
ZIE=0,3 m2 

 

Pentru Zone cu strat vegetal (ZV) este necesară completarea câmpului”Cultură succesivă 
pentru strat vegetal”. Suprafața ZV va fi egală cu suprafața solicitată pentru SAPS, deoarece se 
preia automat de către sistem. 

 
Începând cu campania 2019,  s-au inserat 5 coduri noi de amestec pentru stratul vegetal 

– 472, 473, 474, 475, 476 
 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 221/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

 

 

Lista amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal  

Nr. 
crt. 

Denumirea populară Denumirea ştiinţifică Cod 

1 Muştar + Ovăz Sinapis alba + Avena sativa 460 

2 Muştar+ Phacelia Sinapis alba +Phacelia Tanacetifolia 461 

3 Muştar + Rapiţă Sinapis alba+Brassica carinata/Brassica napus 462 

4 Latir + Măzăriche de toamnă Lathyrus  sativus + Vicia pannonica Crantz/ Vicia 
villosa Roth 

463 

5 Latir + Ovăz Lathyrus  sativus+ Avena sativa 464 

6 Mazăre + Ovăz Pisum sativum L+ Avena sativa 465 

7 Măzăriche de toamnă + Ovăz Vicia pannonica Crantz / Vicia villosa Roth+ 
Avena sativa 

466 

8 Măzăriche de toamnă+Secară Vicia pannonica Crantz / Vicia villosa Roth+ 
Secale cereale 

467 

9 Măzăriche de 
toamnă+Triticale 

Vicia pannonica Crantz / Vicia villosa Roth + 
Triticosecale 

468 
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10 Lupin+ Trifoi Lupinus + Trifolium 469 

11 Rapiţă+ Triticale Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale 470 

12 Rapiţă +Secară Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale 471 

13 Bob + ovăz Vicia faba +  Avena sativa 472 

14 Secară + trifoi Secale cereale + Trifolium 473 

15 Trifoi + phacelia Trifolium + Phacelia tanacetifolia 474 

16 Mazăre +muștar Pisum sativum L + Sinapis alba 475 

17 Măzăriche de toamnă + 
camelină 

Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth 
+Camelina sativa 

476 

 

Pentru Zone cu strat vegetal (ZV), declararea pe o parcelă  a unui cod pentru o cultură 

succesivă pentru strat vegetal, duce la preluarea  automată la capitolul II B din Cererea Unică de 

plată. 

Sistemul va aplica factorul de ponderare și factorul de conversie corespunzător și va 

calcula automat suprafața care contribuie procentul ZIE 

 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 223/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

 

 

 

Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două 
specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât 
ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de 
însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie -1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu 
includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a 
pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și 
climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea 
GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. 

Desființarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică. 

Potrivit art. 86, alin. (11), lit. b) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic 
cultivate cu strat vegetal, prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, se interzice utilizarea produselor 
pentru protecția plantelor, în perioada care începe la semănat și se încheie după intervalul minim 
de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului. 

Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă 
semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului. 
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Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, 
conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice 
utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin 
schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi 
pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica 
procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru 
strat vegetal să fie cuprins în tabelul de mai sus - Lista amestecurilor de specii de culturi pentru 
strat vegetal. 

Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor menționate anterior până 
la data de 15 octombrie a anului de cerere. 

6.12  DELIMITARE ZONE CU MISCANTHUS 

 
Pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, cultivate cu 

Miscanthus, se interzice: 

a) utilizarea produselor pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care se înființează 
cultura;  

b) utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nicio excepție. 

Pentru a simplifica administrarea şi pentru a facilita  măsurarea suprafeţelor,  calculul 
acestora se face în conformitate cu art. 46, alin. 3 din  Regulamentul  (UE) nr. 1307/2013,  
utilizând factorii de conversie şi ponderare din  Anexa X  din Regulamentul   (UE) 639/2014, cu 
modificările și completările ulterioare din Anexa II din Regulamentul   (UE) 2393/2017. 
 

Factor de conversie nu se aplică. 
Factor de ponderare = 0.7 
ZIE=0.7 m2 
Declararea unui zone cu Miscanthus  de 1 ha reprezintă o zonă de interes ecologic 
cu  suprafaţă de 0.7 ha. 
 
În cazul în care suprafaţa ZIE se asigură prin declararea culturilor de Miscanthus, 

aceasta se va delimita de suprafața cu culturi de Miscanthus care nu participă la calculul ZIE și 
se vor folosi codurile de cultură specifice fiecărei scheme de plată, după cum urmează: 

- pentru culturile  de Miscanthus care nu sunt declarate ZIE se va completa codul 9532 

- pentru culturile  de Miscanthus care sunt declarate ZIE sunt interzise utilizarea produselor 
pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care în care se înființează cultura, precum 
şi utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nici o excepție și se vor completa codurile: 

 95320 pentru culturile de Miscanthus declarate ZIE aflate în primul an în care se 
înființează cultura, 
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 95321 pentru culturile de Miscanthus declarate ZIE care nu se mai află în primul an în 
care s-a înființat cultura. 

 

 

 

 Pentru zonele cu Miscanthus nu este necesară o delimitare suplimentară faţă de parcela 
SAPS digitizată. Sistemul informatic va calcula automat pentru parcelele solicitate cu codul de 
cultura aferent suprafaţa ZIE şi va aplica ponderea. 
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PRELUARE ZONE DE INTERES ECOLOGIC DIN CAMPANIILE 
ANTERIOARE 

 

 Începând cu campania 2019, aplicația IPA Online genereaza mesaje blocante pentru a ne 
asigura ca toate parcelele sunt actualizate pentru campania în curs. 

Se va selecta blocul și se va verifica în raportul ”Controlul parcelelor digitizate”. 

 
 

  În vederea preluării datelor din campania anterioara, se va selecta zona de interes 

ecologic și se va apăsa butonul ”Actualizare” 

 

  

 După apăsarea butonului “Actualizare” mesajul de eroare generat inițial va dispărea, conform 

imaginii de mai jos. 
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Plante care intră în calcul excepţii de la zone de interes ecologic (ZIE) şi de la 
diversificarea culturilor 

 

Categoria Coduri Nume cultură 

   Pajişti permanente 603 Pajişti permanente aparținând UAT sau ADSutilizate în 
comun, exploatate prin pășunat 

 604 Pajişti permanente utilizate în comun, exploatate mixt 

 605 Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS utilizate 
individual, exploatate prin pășunat 

 606 Pajişti permanente utilizate individual, exploatate mixt 

 607 Fânețe utilizate individual, exploatate prin cosit 

 608 Fâneţe aparținând UAT sau ADS utilizate individual, 
exploatate prin cosit 

 609 Pășuni utilizate individual, exploatate prin pășunat 

 610 Pășuni utilizate în comun, exploatate prin pășunat 

 611 Fânețe utilizate în comun, exploatate prin cosit 

 612 Pajişti permanente aparținând UAT sau ADS utilizate 
individual, exploatate mixt 

 660 Livadă tradiţională utilizată extensiv mixt 

 661 Livadă tradiţională utilizată extensiv ca fâneaţă 

 662 Fâneţe naturale energetice 

 663 Livadă tradiţională utilizată extensiv prin pășunat 

 671 Pajiști permanente sensibile din punct de vedere al 

mediului reconvertite în PP 

  Teren necultivat 970 Teren necultivat 

 972 Teren sub sere şi solarii necultivat 

  Orez 111, 1117 Orez 
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  Iarbă/furaje 
erbacee 

450 Pajişti temporare 

 451, 452 Plante de nutreţ 

 973,9731, 
9553, 
95531,9554, 
95541 

Trifoi 

 974, 9741, 
9556, 95561, 
9747,97471, 
9748, 97481, 
9749, 97491 

Lucernă 

 978 Ghizdei 

 975, 9751 Sparceta 

 976, 9560 Phacelia 

  Leguminoase 973, 9731, 
9553, 95531, 
9554, 95541 

Trifoi 

 974, 9741, 
9556, 95561, 
9747, 97471, 
9748, 97481, 
9749, 97491 

Lucernă 

 975, 9751 Sparcetă 

 976, 9560 Phacelia 

 978 Ghizdei 

 151, 
1511,1517, 
15171 

Mazăre boabe 

 152, 1521, 
1527, 15271 

Fasole boabe 
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 153, 1531 Linte 

 154, 1541 Bob 

 155, 1551, 
9559, 95591 

Lupin 

 156, 1561 Fasoliţă 

 157, 1571 Năut 

 158 Măzăriche de toamnă 

 159, 1591 Mazăre furajeră de toamnă 

 203, 2031, 
2037, 20371, 
127, 1271, 
128, 1281, 
129, 1291, 
130, 1301 

Soia 

 160 Alte leguminoase pentru boabe 

 

În fereastra de salvare a parcelei se menține blocarea fereastrei Cultură succesivă 
pentru strat vegetal pentru parcelele de PP, PPn, CP, CPn,   (inclusiv VI, VIn care sunt CP)  si  
TA, TAn, pentru codurile de cultură (1271, 1281, 1291, 1301, 1511, 15171, 1521, 15271, 1531, 
1541, 1551, 1561, 1571, 1591, 2031, 20371, 9731, 9741, 97471, 97481, 97491, 9751, 95531, 
95541, 95561, 95591, 95311, 95331, 95320. 95321).  

 

COD CATEGORIE DE 
FOLOSINŢĂ 

COD CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru 
parcelele agricole pentru care NU SE 
SOLICITĂ SPRIJIN 

TA TEREN ARABIL TAn TEREN ARABIL 

PP PAJIŞTE PERMANENTĂ 
(PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) 

PPn PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI 
FÂNEAŢĂ) 

CP CULTURĂ PERMANENTĂ 
(LIVEZI ŞI ALTE CULTURI 

CPn CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI 
ALTE CULTURI PERMANENTE) 
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PERMANENTE) 

PA Teren împădurit în conformitate 
cu art.10, alin.1 b) din OUG 
3/2015, care a dat dreptul la plăţi 
în 2008 în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafaţă 

  

 

Începând cu  Campania 2020, a fost dezvoltată o funcționalitate care va genera mesaj de 
avertizare la momentul completarii declarației de suprafață pentru monitorizarea pajiștilor 
declarate ca pajiști temporare de mai mult de 5 ani (cod 450) (avertizări în al 6-lea an de 
declarare pajiști temporare). Dacă nu se va actualiza categoria de folosință,  parcela/parcelele  
vor fi respinse de la plată pentru schema de plata ANT1. 

 

7. DIGITIZAREA PARCELELOR INTERSECTATE DE CORIDORUL DE 
TRANSPORT GAZE NATURALE BRUA (BULGARIA-ROMÂNIA-
UNGARIA-AUSTRIA) – EXCLUDERI TEMPORARE 
 
 

Suprafețele de pe tronsonul 2 Recaș (județul Timiș) – Horia (județul Arad) nu au 

fost scoase din circuitul agricol și nu au fost afectate de lucrările efectuate pentru 

implementarea Proiectului de importanță națională „ Dezvoltarea pe teritoriul României a 

Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria- România – Ungaria – 

Austria” (BRUA) în cursul anului 2019.. 
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În aplicația IPA-Online vizualizarea coridorului BRUA se realizează prin selectarea și 

bifarea din meniul Hărți/ Informații control/ Infrastructură scoateri din circuitul agricol. 

 

Pentru o corectă gestionare și identificare a parcelelor intersectate de planul coridorului 

BRUA, în aplicația IPA-Online au fost introduse trei categorii noi de folosință și anume:  

- TAB (teren arabil intersectat BRUA); 

- PPB (pășune permanentă intersectat BRUA); 

- CPB (cultură permanentă intersectat BRUA).  

De asemenea, în secțiunea de vizualizare a rapoartelor au fost introduse două rapoarte 

care privesc gestionarea parcelelor BRUA și anume: Lista parcelelor BRUA și Controlul 

parcelelor BRUA digitizate. 
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Vizualizarea parcelelor digitizare conform procedurii descrise mai jos se realizează prin 

selectarea stratului conform print screen. 

 

 

 

A. Digitizarea parcelelor intersectate cu coridorul BRUA se poate realiza prin 

parcurgerea următoarele etape: 

 

1. După digitizarea parcelei, în fereastra de atributare se selectează 

 . Următorul pas este selectarea categoriei de folosință și anume: 

TAB/PPB/CPB. În aceasta etapă pentru secțiunea Mod delimitare parcela nu se vor face 

modificări. După completarea câmpurilor obligatorii, se salvează parcela BRUA.  
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După apăsarea butonului de salvare al parcelei BRUA, aceasta va putea fi vizualizată 

conform printscreen-ului de mai jos:  

 
 

2. În etapa următoare se va reintra pe parcelă și se va selecta modul de delimitare parcelă și 

anume  .  

IMPORTANT: După fiecare utilizare a funcțiilor de tăiere se va accesa tab-ul Obține 

suprafața digitizată. Dacă nu se accesează tab-ul menționat, suprafața înregistrată în baza de 

date va rămâne suprafața anterioară utilizării funcției de tăiere la limita parcelei sau a blocului 

fizic. După selectarea modului de delimitare se va apăsa butonul de actualizare.  
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După apăsarea butonului de actualizare al parcelei BRUA, aceasta va putea fi vizualizată 

conform printscreen-ului de mai jos.  

 

După apăsarea butonului refresh (F5) delimitarea parcelei BRUA va putea fi vizualizată 

conform printscreen: 
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3. Vizualizarea listei parcelelor BRUA digitizate se realizează prin selectarea raportului 

Lista parcelelor BRUA. 

 

 

 

4. Vizualizarea controlului parcelelor BRUA digitizate se realizează prin selectarea 

raportului  Controlul parcelelor BRUA digitizate. În acest raport sunt generate mesaje de 

atenționare numai pentru parcelele BRUA care nu sunt în totalitate în zona coridorului.  
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B. Digitizarea parcelelor SAPS,  amplasate de o parte și de alta a coridorului BRUA, 

se realizează prin parcurgerea următoarele etape: 

 

1. După digitizarea parcelei, în fereastra de atributare se va menține bifată căsuța 

.  În această etapă pentru secțiunea Mod delimitare parcela 

nu se vor face modificări. După completarea câmpurilor obligatorii, se salvează parcela. 
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2. După salvarea parcelei, în raportul Controlul parcelelor digitizate se poate vizualiza 

mesajul de atenționare “Parcela X se intersectează cu o zonă BRUA”. 

 

 

3. Pentru actualizarea parcelei SAPS conform delimitării coridorului BRUA, se va reintra 

pe parcelă și se va selecta modul de delimitare parcelă și anume 

. Necesar accesare tab Obține suprafața 

digitizată pentru actualizarea suprafeței geometriei rezultate. 

După selectarea modului de delimitare se va apăsa butonul de actualizare.  
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După apăsarea butonului refresh (F5) delimitarea parcelei va putea fi vizualizată conform 

printscreen: 

 

 

C. Digitizarea parcelelor SAPS care sunt amplasate de o parte a coridorului BRUA se 

poate realiza și prin parcurgerea următoarele etape: 

 

1. După digitizarea parcelei, în fereastra de atributare se bifează căsuța 

.  În această etapă pentru secțiunea Mod delimitare parcela nu se vor 

face modificări. După completarea câmpurilor obligatorii, se salvează parcela. 
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2. În următoarea etapă se va reintra pe parcelă și se va selecta modul de delimitare parcelă 

și anume  .  Necesar accesare tab “Obținere 

suprafață digitizată”. După selectarea modului de delimitare se va apăsa butonul de 

actualizare.  

 

3. În etapa următoare, pentru digitizarea parcelei SAPS care este amplasată în afara 

coridorului BRUA se va digitiza o parcelă solicitată pentru sprijin pe suprafață.  
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În fereastra de atributare a parcelei SAPS, se va menține căsuța bifată “Parcela”. În 

continuare se vor completa câmpurile obligatorii din fereastra de atributare a parcelei SAPS.  

Pentru secțiunea Mod delimitare parcela nu se vor face modificări. Se salvează parcela. 

Pasul următor constă în reintrarea pe parcelă și selectarea modul de delimitare parcelă  

 . Necesar accesare tab “Obținere 

suprafață digitizată”. După completarea câmpurilor obligatorii se accesează butonul de 

salvare. 

 
 

Vizualizarea parcelei BRUA și parcelei SAPS: 
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D. Digitizarea parcelelor SAPS care sunt amplasate de o parte  și de alta a coridorului 

BRUA se realizează prin parcurgerea următoarele etape: 

 

1. După digitizarea parcelei, în fereastra de atributare se bifează căsuța 

.  În această etapă pentru secțiunea Mod delimitare parcela nu se 

vor face modificări. După completarea câmpurilor obligatorii, se salvează parcela. 

 

2. În următoarea etapă se va reintra pe parcelă și se va selecta modul de delimitare parcelă 

și anume  . Necesar accesare tab 

“Obținere suprafață digitizată”.  După selectarea modului de delimitare se va apăsa butonul 

de actualizare.  
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3. În etapa următoare, pentru digitizarea parcelei SAPS, amplasată în afara coridorului 

BRUA se va digitiza o parcelă solicitată pentru sprijin pe suprafață.  

În fereastra de atributare a parcelei SAPS  se va menține căsuța bifată “Parcela”, se va selecta 

modul de delimitare parcela  . După 

completarea câmpurilor obligatorii, inclusiv reaccesarea butonului de obținere suprafață 

digitizată, se accesează butonul de salvare. 
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Vizualizarea parcelei SAPS după accesarea butonului de salvare: 

 

4. Pentru digitizarea parcelei  SAPS situată în partea de jos a parcelei BRUA, în fereastra 

de atributare a parcelei SAPS digitizate se va bifa căsuța “Parcela” . În continuare se vor 

completa câmpurile obligatorii din fereastra de atributare a parcelei SAPS.  Pentru secțiunea 

Mod delimitare parcela nu se vor face modificări. Se salvează parcela. 

Pasul următor constă în reintrarea pe parcelă și selectarea modul de delimitare parcelă  

 . Necesar accesare tab “Obținere 

suprafață digitizată”. După completarea câmpurilor obligatorii se accesează butonul de 

salvare. 
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Vizualizarea parcelelor SAPS amplasate de o parte și de alta a parcelei BRUA. 

 

8. INCHEIEREA INTRODUCERII DATELOR, IMPRIMAREA 
DECLARAȚIEI DE SUPRAFAȚĂ ȘI DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN 
LA CENTRELE APIA 

 
După ce fermierul a consultat cu atenție raportul “Controlul parcelelor digitizate” și 

rapoartele “Fisier PDF schițe parcele” și “Fișier PDF informații parcele” și este ferm convins că 

datele introduse sunt corecte și reprezintă realitate, se va trece la finalizarea introducerii datelor.  

Înainte de “Finalizarea declarației de suprafață” funcționarul APIA responsabil de dosar 

verifică digitizarea/actualizarea tuturor parcelelor, precum şi a suprafeţelor de teren ce 

constituie tipuri de zone de interes ecologic. Fermierul, în prezenţa funcţionarului APIA 

responsabil, verifică, remediază şi ia la cunoştinţă asupra avertizărilor pe care le furnizează IPA 

privitoare la parcelele digitizate/actualizate prin formularul.pdf „Controlul parcelelor 

digitizate”. Dovadă că fermierul a fost informat şi avertizat asupra necesităţii respectării 

normelor de eco-conditionalitate şi a amplasării parcelelor în zone defavorizate şi/sau dezoltare 

rurală (M11 - Agricultură ecologică, M10 - Agro-mediu şi clima, M13 - Plăți pentru zone care 

se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specific) , precum şi că acesta se 

angajează „să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în 
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formularul de cerere de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor”,  

este materializată prin marcarea corespunzătoare prin bifă după logarea în aplicaţie. Numai dacă 

aceste angajamente sunt asumate cererea poate fi închisă.  

 

Acest proces de finalizare constă din apăsarea butonului “Finalizarea declaratiei de 

suprafata” ( ). 

 
 

Sistemul solicită confirmarea finalizării introducerii datelor. După confirmarea 

finalizării nu va mai fi posibilă nicio modificare decât prin introducerea formularelor clasice (pe 

hârtie) la centrele APIA. 

 
 

În urma confirmării, sistemul va deschide fereastra de finalizare a declarației. Pentru a se 

finaliza declarația de suprafata, este necesar că această declarație să fie verificată de către un 

funcționar APIA. În urma verificării declarației, funcționarul responsabil își va introduce codul 

personal în fereastra de finalizare a declarației. Codurile de închidere sunt personalizate și se 

alocă responsabililor cu închiderea cererilor, în fiecare an de cerere. 
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Dacă în “Controlul parcelelor digitizate” există erori blocante, finalizarea nu va fi 

posibilă și sistemul va semnaliza acest lucru, conform modelului de mai jos 
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În acest caz fermierul este obligat să verifice pentru parcela la care apare eroarea 
blocantă și să corecteze datele respective după care închiderea cererii va fi posibilă. 

ATENȚIE! În cazul erorilor de avertizare (colorate în albastru) sistemul permite 
finalizarea declarației, dar pot apărea sancțiuni (reduceri ale sumelor de plată sau chiar sancțiuni 
multianuale). 

ÎNCHIDEREA CERERII UNICE DE PLATĂ DE CĂTRE 
FUNCȚIONARII APIA 

 

Mod completare data obținerii acordului fermierului: 

1. Prin selectarea cu mouse-ul în câmpul afișat mai jos, 

 

Se va deschide o interfață de tip calendar, presetată pe data și ora curentă: 
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Prin activarea unui singur click pe data curentă, în câmpul marcat vor fi afișate data și 
ora curentă 

 

 

 

Pentru trecerea la pasul următor, se dă click fie în câmpul următor, fie oriunde în 
interfața “stegulețului” 

 

2. Dacă data și ora obținerii acordului sunt diferite de cele la care se realizează 
închiderea cererii (aceste cazuri ar trebui să fie foarte rare și să reprezinte cazuri de 
excepție), câmpul de oră poate fi editat prin selectarea intervalului orar conform capturii 
de ecran de mai jos, setată la intervale de 30 minute. 
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Dacă se dorește marcarea exactă a minutului în care acordul a fost obținut, câmpul oră 
permite editarea:  

 

 

Dacă, prin editarea câmpului, sunt inserate valori neconforme, informațiile vor fi șterse 
și celula de data / oră vor fi readuse fără nicio informație 
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Dacă, din verificările efectuate, vor fi identificate erori, opțiunea de selectare și editare 
va fi blocată. 

Dacă, din eroare, se introduce codul de închidere și se încearcă închiderea cererii, fără 
completarea datei, aplicația va genera un mesaj de avertizare blocant: 

 

 

 



     

 Direcția IT -LPIS 

Ghidul de utilizare a aplicației  
IPA  Online  

campania de primire cereri 2022 
Cod: DIT-LPIS - IPA 

Ediţia a VI-a 

Nr. de exemplare: 1  

Pagina 252/263 

 

Ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE, campania de primire cereri 2022 – EDIȚIA a VI-a- _ PUBLIC 

      
 

După completarea datei și orei, se va trece la completarea câmpului următor, prin click 
în câmpul / celula respectivă și va fi selectată una dintre cele 3 opțiuni, funcție de modalitatea în 
care a fost obținut acordul fermierului: 

 

 

 

Dacă nu se selectează niciuna dintre cele 3 opțiuni și se introduce codul de închidere și 
se încearcă închiderea cererii, aplicația va readuce toate câmpurile din interfață steguleț fără 
nicio informație: 

 

La momentul în care toate câmpurile sunt completate în mod corect, se introduce codul 
de închidere și se închide cererea unică de plată 
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După finalizarea introducerii datelor se vor genera rapoartele “Fisier PDF schite parcele” 
și “Fisier PDF informatii parcele.  

“Fisierul PDF schite parcele” este un fișier în format PDF ce conține hărțile cu parcelele 
ce au fost digitizate de fermier. Acest fișier este salvat automat în serverul central al APIA și 
este indicat să fie salvat și de fiecare fermier în calculatorul personal. Spre deosebire de forma 
proiect de dinainte de finalizare, forma finalizată este scrisă cu negru, iar cuvântul PROIECT 
dispare. 

“Fisierul PDF informatii parcele” conține însăși declarația de suprafață a fermierului.  

Acest fișier se tipărește pe hârtie, se semnează de către fermier (și dacă este cazul se 
ștampilează), apoi se adaugă la restul cererii de plată și se depune la centrul APIA de care 
aparține fermierul de unde se ia un număr de înregistrare.  
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☝ATENTIE! Faptul ca ați digitizat parcelele și ați finalizat introducerea datelor, NU 
înseamnă ca ați depus cererea de plata. Cererea de plată se depune la centrul APIA  la care 
sunteți înregistrat și pe lângă documentele generate din aplicația IPA-ONLINE sunt 
necesare și documentele menționate în legislația națională. Responsabilitatea pentru 
localizarea, identificarea și declararea suprafețelor revine în totalitate fermierului, lucrătorii 
APIA au rolul doar de a semnala eventualele erori în procesul de delimitare a parcelelor sau 
de atributare a acestora, inclusiv semnalarea zonelor potențial neagricole  sau chiar 
neagricole care se regăsesc în declarația fermierului. 

9. FLUXUL DE INTRODUCERE A MODIFICĂRILOR ÎN APLICAȚIA 
IPA-ONLINE DUPĂ DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ 
 

În cazul în care fermierul aduce modificări asupra cererii unice de plată, după ce aceasta a 
fost depusă este necesar a se urma următorul flux de lucru: 

  Fermierul se prezintă la centrul local/județean unde a depus cererea de plată 
 Fermierul completează formularul de modificare aferent în funcție de modificările pe 

care intenționează să le facă 
 Funcționarul APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată înregistrază 

documentul de modificare 
 Funcționarul APIA începe actualizarea formularului în aplicația IACS 

o În interfața atributare parcela, a fost inserat în câmpul “Formular modif IACS” tipul 
documentului M și S în baza căruia se face modificarea parcelei 

 
 Se solicită automat deschiderea cererii unice de plată în IPA-ONLINE 
 Fermierul împreună cu funcționarul APIA responsabil cu primirea cererii actualizează 

parcela/parcelele în conformitate cu formularul de modificare 
 Functionarull APIA închide cererea în aplicația IPA-ONLINE și în aplicația IACS 

validează formularul de modificare 
 Fermierul semnează documentele aferente modificărilor solicitate 
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Aplicația IPA Online va verifica în mod automat corelarea / paritatea datelor din formularul 
de modificare introdus în IACS cu modificările realizate în IPA Online 

Acest flux se aplică și pentru “CONTROLUL PRELIMINAR” 

În cadrul procedurii de control preliminar, fermierii au posibilitatea de a-și corecta fără 
penalizări eventualele erori ale Cererii Unice de Plată depuse. 

Aplicația IPA Online va verifica în mod automat și va emite rapoarte (care vor fi aduse la 
cunoștința fermierilor) referitore la: 

- Cazuri de suprapunere 
- Cazuri de supradeclarare 
- Generarea Anexelor 17b 
- Parcelele agricole care au categoria de folosinţă declarată diferită de cea a blocurilor 

fizice în care au fost declarate 
- Parcelele solicitate cu teren nelucrat în anul 2 
- Parcelele agricole declarate pentru al șaselea an cu pajiști temporare 
- verificare alfanumerică a atributelor parcelei – SIRUTA, BLOC FIZIC, NR PARCELA, 

NR CULTURĂ, COD CULTURĂ, MĂSURĂ DEZVOLTARE RURALĂ 
- Cazuri de suprapunere cultură cu suprafața exclusă din circuitul agricol 

 

10. ANEXE 
 

10.1. ANEXA 1.  BUTOANE DIN BARA PRINCIPALA DE COMENZI 
 

 

 - Afisare harta completa 

 - Zoom pentru zona selectata 
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 - Zoom in 

 - Zoom out 

 - Deplasare zona de lucru 

 - Stabilirea centrului hartii 

 - Reincarcarea hartii 

 - Maximizarea ferestrei 

 - Inapoi 

 - Inainte 

 - Interogare 

 - Cautare bloc fizic 

 - Masurare distante si suprafete 

 - Asistenta 

 - Selectare parcela prin punct 

 - Selectare parcela prin zona selectata 

 - Informatii din baza de date IACS (APIA) 

 - Lista parcelelor digitizate 

 - Controlul parcelelor digitizate 
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 - Finalizarea declaratiei de suprafata 

 - Fisier PDF schite parcele 

 - Fisier PDF informatii parcele 

 - Reincarcare 

 - Stabilire coordonate 

 - Incarcare date GPS 

 - export de date vectoriale 

 

10.2. ANEXA 2 BUTOANELE CORESPUNZATOARE TAB-ULUI “DIGITIZARE 
PARCELA” 

 

 

 

 - digitizare poligon 

 - deplasare punct de baza 

 - introducere punct de baza 
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 - stergere punct de baza 

  - stergere lista geometrii 

 - digitizare linie 

  - digitizare punct 

 - scindarea unui poligon 

 - decupare zona neproductiva interna 

 - unirea a doua poligoane 

 - introducere/actualizare/stergere informatii 

 - stergerea parcelei din lista temporara de lucru 

 - stergerea parcelei din baza de date 

 - id fermier, numarul parcelei si tipul digitizarii 

 

10.3. ANEXA 3 BIFE CORESPUNZATOARE TAB-ULUI “HĂRȚI” 

 
În aplicația IPA-ONLINE pe structura de mai jos sunt afișate informațiile 

corespunzătoare pentru fiecare an de cerere. Întotdeauna pentru anul de cerere în curs se 
va lucra utilizând straturile care au la an anul curent. 

 

 

Conturul grafic al RomânieiLimitele administrative ale 
județelor României 

Limitele administrativ teritoriale ale comunelor României 
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 Sunt afișate informații GPS acolo unde acestea 
sunt disponibile 
 

Sunt afișate informații referitoare la suprapunerile 
dintre parcele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt afișate informații referitoare la parcelele 
digitizate pentru fiecare campanie 
Se afișează în etichetă identificatorul fermierului-
parcela-suprafața 
Se afișează parcelele modificate 
Se afișează identificatorul fermierului și parcela 
Nu se afișează eticheta 

În acest câmp sunt afișate informații referitoare la zonele de 
interes ecologic, evidențiate pe fiecare an. 
 

Prin bifarea acestui câmp se vor putea evidenția straturile 
care conțin ciuperci, evidențiate pe fiecare an. 
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Sunt afișate informații referitoare la controalele 
efectuate de APIA în anii precedenți. Informațiile 
sunt vizibile numai pentru fermierii controlați, 
pentru fiecare parcelele individuale. 
În Controlul clasic_an sunt afișate rezultatele 
controalelor clasice pe teren. 
 
În Controlul teledetecție _an sunt afișate rezultatele 
controalelor prin teledetecție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest câmp sunt afișate informațiile despre 
blocurile fizice din toate campaniile. Dacă se 
activează căsuța de la Categoria folosință sau 
panta medie>12% se vor afișa pe ecran valorile 
corespunzătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt afișate toate parcelele cadastrale furnizate de 
ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară). 
 

Bloc fizic date primare conține datele brute din 
stratul de lucru inclusiv suprafețele considerate ca 
neagricole din punct de vedere al fotointerpretării. 
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În această zonă se pot afișa delimitările 
vectoriale pentru blocurile fizice care 
conțin măsurile de dezvoltare rurală , 
reconversia viticolă și data zborului 
pentru imaginiile ortofoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În această zonă se pot afișa delimitările vectoriale 
ale zonelor în care sunt aplicate anumite restricții 
pentru activitățile agricole. Prin activarea 
corespunzătoare a stratului se poate vedea dacă 
parcela se regăsește în una din zonele cu restricții 
iar beneficiarul trebuie să verifice care sunt 
cerințele speciale și să le respecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acestea sunt definite prin ”Codului de bune practici 
agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării 
cu nitraţi din surse agricole”,  prin ordinului pentru 
aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există 
surse de nitraţi din activităţi agricole și prin 
DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 
1991 privind  protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi proveniţi din surse agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin activarea căsuței corespunzătoare vor fi afișate 
hărțile cadastrale acolo unde sunt disponibile. 
 
 
 
 
 
 

 
În această zonă se pot afișa imaginile 
sentinel 2021 pentru monitorizarea 
parcelelor agricole. 
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Prin activarea căsuței corespunzătoare vor fi afișate 
informații despre Localități (un punct cu denumirea 
localității), râuri (sunt afișate cu o linie pe mijlocul 
cursului de apă), respectiv lacuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin activarea căsuței corespunzătoare vor fi afișate 
informații care pot fi utile fermierilor, informații 
legate de alte elemente de infrastructură, drumuri, 
cai ferate, iar prin Open Street Map se accesează 
informațiile disponibile intr-o sursă externă și pusă 
la dispozitie gratuit de furnizorii de servicii de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin activarea casuței corespunzătoare vor fi afișate 
imaginile satelitare din anii respectiv, utilizate 
pentru realizarea controalelor prin teledetectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin activarea opțiunii ”ortho foto plan” se vor 
putea vizualiza toate imaginiile ortofoto utilizate 
pentru anul curent. La deschiderea aplicației, 
setările pentru anul curent sunt prebifate.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această opțiune permite vizualizarea întregii hărți. 
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