
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 05 aprilie 2011Ordin 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr.67 din 28.03.2011

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice 
şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului 
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
 
Văzând Referatul de aprobare nr. 70.355 din 28 martie 2011 al Direcţiei generale politici în sectorul 
vegetal,
având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de 
ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea 
şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul 

ordin:
Articolul I Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului 
de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului 
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Articolul 4 Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, 
după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, 
contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul 
de închiriere, contractul de comodat, alte acte care fac dovada folosinţei terenului, precum: 
adeverinţă eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrisuri sub semnătură 
privată etc. 
2. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată pentru pajiştile permanente 
aflate în proprietatea/administrarea unităţilor administrativ-teritoriale pentru care nu au fost încheiate 
contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pe care nu păşunează animalele altor fermieri, iar pe 
aceste terenuri trebuie să desfăşoare propria activitate agricolă, cu respectarea condiţiilor de 
eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006. 
3. La articolul 5, după alineatul (7) se introduc şase noi alineate, alineatele (8) , (9) , (10) , (11) , (12) 
și (13) , cu următorul cuprins:
(8) Suprafeţele pentru care consiliile locale depun cerere de plată şi care nu sunt utilizate în scopuri 
productive trebuie să fie cuprinse într-un plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire în scopul 
respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu.
(9) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, depun la A.P.I.A., în copie, următoarele documentele 
justificative:
a)planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor; 
b)procese-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic. 
(10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe lângă documentele menţionate, şi o situaţie, în 
conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
a)suprafaţa totală, pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea administrativ-teritorială, din 
care:– suprafeţele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive; – suprafeţele 
repartizate pentru păşunat, utilizate de către deţinătorii de animale, persoane fizice/juridice, pentru 
care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, cu titlu gratuit, înţelegeri verbale. 
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b)numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei; 
c)suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, exclusiv suprafeţele 
de pajişti deţinute de unitatea administrativ-teritorială; 
d)efectivul de animale, al deţinătorilor din unitatea administrativ-teritorială şi terenul pe care 
păşunează acestea. 
(11) Consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (10), stabilesc suprafeţele pentru care depun cererea 
de plată.
(12) Consiliile locale sunt responsabile de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la 
alin. (8)-(11), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(13) Orice modificare intervenită asupra situaţiei existente la data depunerii documentelor se 
comunică la A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, însoţită de 
documente justificative. 
4. La articolul 10, alineatele (1) , (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Articolul 10
(1) Se acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal, decuplate de producţie, pentru 
culturile de in şi cânepă pentru fibră, tutun şi hamei.
(2) Pentru culturile de cânepă şi in pentru fibră se acordă plăţi directe complementare în sectorul 
vegetal, decuplate de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:
a)să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare; 
b)cererea de sprijin financiar sa fie însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea 
culturilor de cânepă, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al 
A.P.I.A., după caz; 
c)în cazul în care semănatul se face după termenul-limită de depunere a cererii unice, etichetele pot 
fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv, conform art. 13 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, 
modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru 
agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare 
prevăzute pentru sectorul vitivinicol; d)culturile de cânepă trebuie sa fie menţinute în condiţii de 
creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile după înflorire, astfel încât 
să poată fi efectuate controalele prevăzute, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară; 
e)producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A., până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului 
de recoltă, următoarele documente:
1. declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la 
hectar pentru înfiinţarea culturii, iar pentru cultura de in, certificatul de calitate a seminţelor utilizate 
sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă. 
2. copie a contractului/angajamentului încheiat între producătorul agricol şi prim-procesator. 3. copie 
a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră. 
f)producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, 
acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factura fiscală, bon fiscal sau 
altele asemenea; 
g)în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a 
materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) 
la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului regional pentru controlul calităţii şi igienei 
vinului Blaj probele prelucrate, însoţite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele şi 
prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) şi datele de identificare ale 
suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă; 
h)Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj transmite Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi A.P.I.A., până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la 
conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul 
de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de 
inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor. 
(3) Pentru cultura tutunului se acordă o plată naţională directă complementară decuplată de 
producţie, pentru suprafaţa cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între producătorii 
agricoli/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:
a)producătorul agricol/grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata naţională 
directă complementară decuplată de producţie pentru cultura tutunului trebuie să depună la A.P.I.A. 
cererea unică de plată pe suprafaţă. Pot beneficia de plata naţională directă complementară în 
sectorul vegetal, decuplată de producţie, pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru 
acordarea plăţii în cadrul SAPS, din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa, prevăzute la art. 
7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, cu obligaţia să bifeze în 
cererea de sprijin doar la căsuţa pentru plata naţională directă complementară decuplată de 
producţie pentru cultura tutunului PNDC4, conform prevederilor din formularul-tip de cerere unică de 
plată pe suprafaţă aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; 
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b)producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să încheie contractul de cultură cu 
un prim-procesator, să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), respectiv a 
municipiului Bucureşti şi apoi să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al 
A.P.I.A. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă şi să fie depus 
la A.P.I.A. până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv, conform art. 13 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009; 
c)contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, 
atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători; 
d)un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-
procesator; 
e)grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului; 
f)un producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători; 
g)producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului 
Bucureşti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare 
a tutunului livrat, care trebuie să conţină şi viza reprezentantului desemnat al Serviciului inspecţii, 
implementare politici şi statistici agricole din cadrul DAJ, pentru atestarea calităţii tutunului livrat; 
h)tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în 
anexa III la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.848/1998 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.075/1992 privind sistemul de prime, cotele de producţie şi 
ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutun brut;
i)suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă sunt supuse controlului de către 
organismele de control ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale A.P.I.A. 5. La articolul 
10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) , (6) și (7) , cu următorul cuprins:
(5) Suprafeţele determinate în anul 2009 de către A.P.I.A. pentru grupurile de plată in şi cânepă 
pentru fibră, tutun, respectiv hamei, sunt considerate suprafeţe de referinţă eligibile pentru plăţile 
naţionale directe complementare decuplate de producţie pentru aceste culturi.
(6) Plăţile naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru in şi cânepă pentru fibră, tutun, 
respectiv hamei, aferente campaniei 2010 se acordă producătorilor agricoli care depun cerere unică 
de plată pe suprafaţă, bifează rubricile pentru aceste plăţi şi:
a)au beneficiat de aceste plăţi în anul de referinţă 2009 şi cultivă în continuare aceste culturi; sau 
b)solicită sprijin pentru aceste culturi începând cu anul 2010, caz în care primul an de solicitare 
devine an de referinţă pentru suprafeţele determinate la plată.În cazul prevăzut la lit. a), suprafeţele 
parcelelor determinate în anul 2009 sunt cele care se iau în calcul la stabilirea valorii plăţilor 
naţionale directe complementare decuplate de producţie începând cu anul 2010. În cazul prevăzut la 
lit. b), plăţile naţionale directe complementare se acordă fermierilor în conformitate cu datele 
menţionate în cererea unică de plată pe suprafaţă depusă la A.P.I.A. 
(7) Sumele cuvenite de plată se calculează astfel: se compară suprafaţa determinată în anul în curs 
cu suprafaţa determinată în anul de referinţă, alegându-se valoarea minimă dintre acestea. 

Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
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