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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 plăti directe UE au posibilitatea de a realiza 

online operatiunea de digitizare a parcelelor, stabilindu-și astfel declarația de suprafață. De asemenea, 

aplicația pune la dispoziția beneficiarilor de plăți pentru măsurile de agromediu 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. 

Pornind de la experiența acumulată în ultimii ani, s-a constatat că localizarea parcelelor pe hărți de 

hârtie s-a realizat intr-o maniera greoaie și în anumite cazuri, intr-o maniera total incorectă datorită lipsei 

elementelor care sunt disponibile prin intermediul unei aplicații GIS, situatie care a dus la înregistrarea 

de erori, și implicit la aplicarea de sancțiuni și la întârzieri în efectuarea plăților. 

Incă 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 sa vizualizeze într-un mediu GIS blocurile 

fizice și să își identifice  parcelele. Această aplicație a fost dezvoltată de experții germani din cadrul 

Proiectului de Înfratire. 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, aplicatie 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 detinute 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 să 

salveze parcelele agricole pe care acesta le-a identificat, delimitat cu ajutorul aplicației IPA ONLINE. 

Aceasta aplicație a fost utilizată cu succes în campania de depunere a cererilor de sprijin chiar din 

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

demonstrat in mod evident avantajele utilizării aplicației IPA ONLINE. 

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 sursa de Internet – 

la Centrul APIA, la sediul exploatatiei,  la domiciliu, la sediul Primariei, la biblioteca comunala sau 

orășenească, etc. Acesta este de fapt și unul dintre cele mai mari avanteje 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. Ortofotoplanurile sunt achiziționate la o scară de 1:5000 . 

In plus, solicitantul poate introduce datele aferente parcelei digitizate sub formă alfanumerică date cum 

ar fi: numărul parcelei, categoria de folosintă, 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. 
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In urma digitizării parcelei, sistemul GIS măsoară și afișează suprafața digitizată(delimitată pe baza 

ortofotoplanului cu uneltele pe care aplicația le pune la dispoziția fermierului). In 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 îsi finalizeze 

digitizarea parcelelor utilizate în 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, perioada în care fermierul poate solicita sprijin sau se poate deplasa pe teren pentru 

a identifica anumite elemente de reper care să îl ajute în identificarea precisă a parcelelor agricole, etc. 

Utilizând IPA Online, nu mai este necesar ca parcelele să fie schițate pe hărți de hârtie. In locul 

acestei operațiuni, sunt generate fisiere de tip .pdf cu schițele care conțin parcelele delimitate de 

fermeiri, fișiere care sunt stocate  pe serveruldedicat acestor operațiuni la  APIA. Nu mai sunt deci 

necesare operațiunile complexe de manipulare a hărților.  In loc să copieze declarația de suprafață și 

hărțile, solicitantul poate salva aceste informatii local, pe calculatorulpropriu, sau le poate tipari 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, si solicitarea din declarația de suprafață sunt 

salvate în fișiere de tip .pdf. 

AVANTAJELE UTILIZĂRII APLICAȚIEI IPA-ONLINE 

 Fermierii care solicită sprijin și utilizează aplicația IPA ONLINE au urmatoarele avantaje: 

1. Nu mai sunt necesare hărțile pe hârtie; 
2. Suprafața digitizată de fermier este măsurată foarte exact, astfel se reduce numărul 

supradeclarărilor datorate erorilor de măsurare a suprafețelor; 
3. Riscul depunerii unei cereri de sprijin incorecte este mai mic, deci și riscul de a primi sancțiuni 

este mai mic; 
4. Consistența datelor este verificată de sistem, ceea ce duce la reducerea numărului de erori. In 

plus, suma suprafețelor parcelelor digitizate este calculată automat. 
5. 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 programari stabilite în 
acest sens. 

6. 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. 

7. In 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. 

DEZAVANTAJE: niciunul  

NOTĂ! 

Manualul de utilizare IPA ONLINE este un ghid de utilizare pentru fermierii care sunt înregistrați 

în Registrul Unic de Identificare a fermierilor, respectiv pentru funcționarii APIA implicați în 

procesul de primire cereri de sprijin și gestionare a controalelor administrative.  
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2. ACCESAREA APLICATIEI IPA-ONLINE 

Pentru a accesa aplicația IPA ONLINE sunt necesare mai multe operațiuni care vor fi descrise în ceea 

ce urmează: 

 Se deschide browser-ul de internet (este de preferat Internet Explorer  dar se poate utiliza 
oricare altul); 

 Se seteaza browser-ul sa permita deschiderea ferestrelor pop-up prin inchiderea blocatorului 
(se acceseaza in Menu Bar butonul Tools, apoi Pop-up Blocker si se seteaza pe off, adica 
blocatorul de pop-up-uri sa fie inchis); 

 
 

 
 
Dacă utilizati Firefox trebuie sa faceti următoarele setări pentru ca aplicația să functioneze în mod 
corespunzător: 

 
In Opțiuni alegeti ”Use Adobe Reader(default)” 
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 Se introduce adresa de web corespunzatoare aplicatiei IPA-online, respectiv: 

http://lpis.apia.org.ro ; 
 
 In scopul accesarii aplicatiei, in fereastra „NUME UTILIZATOR”, fermierul va introduce codul 

unic de identificare (RO xxxxxxxxx), iar la rubrica „PAROLA” urmanad a fi configurata in mod 
automat din cifrele corespondente, dupa cum urmeaza: 

- In cazul fermierilor persoane fizice cetateni romani , se introduc cele 16 cifre ale 
CNP (cod numeric personal); 

- In cazul fermierilor persoane fizice cetateni straini, se introduce numar pasaport; 
- In cazul fermierilor persoane juridice, se introduce CUI-ul societatii (cod unic de 

inregistrare) 
Dacă sunt probleme la prima accesare a aplicației IPA-ONLINE contactați responsabilul de dosar de la 
centru local/județean pe rasa căruia sunteți înregistrat. 
 

 
 
 
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 inregistra in Registrul Unic de Identificare 
(Registrul fermierilor). Pentru aceasta se poate consulta site-ul APIA prin accesarea link-ului 
http://www.apia.org.ro/regiuni.htm. Aici se regasesc datele de contact pentru centrele județene respectiv 
centrele locale pe care APIA le are la nivelul țării. 
 

  

http://lpis.apia.org.ro/
http://www.apia.org.ro/regiuni.htm
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Logarea cu succes va fi urmata de incarcarea urmatoarei pagini: 

 

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

putea comunica atunci când uitați parola sau pentru a vă comunica anumite informații utile legate de 

situația dosarului dvs. 

 

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. 

Intrucat parola este compusa in mod automat din cifrele mentionate mai sus (CNP, CUI sau Nr. 

Pasaport, dupa caz), aplicatia dispune de optiunea “MODIFICAREA PAROLEI”, accesibila prin 

activarea comenzii conform imaginii de mai jos: 
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Va apărea următoarea fereastră: 

 

Se introduce de 2 ori noua PAROLA, pt confirmarea acesteia si se activeaza comanda “ACTUALIZARE”

 

Pentru ca noua parola să fie valabilă, trebuie ăa indeplineasca urmatoarele condiții: 

 Parola trebuie să fie diferită de cea veche  
 Lungimea minimă este de 6 caractere  
 Trebuie să conţină o cifră  
 Nu trebuie compusă numai din cifre  
 Nici un caracter nu trebuie folosit mai mult de 4 ori  

Ex: Noua parola introdusa pt fermierul in cauza este: DD272727 

Daca parola nou create este corecta, va fi generat urmatorul mesaj: 
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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 sau solicitând retransmiterea acesteia de la centrele locale/județene de care aparțineți. Pentru 

recuperarea parolei la adresa de e-mail valabilă accesați: 

 

Se va deschide o fereastră de forma: 

 

 

Se va introduce ID-ul pentru care se solicită recuperarea parolei și adresa de e-mail care a fost 

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

 

Dacă ID-fermier si 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 in secțiunea  
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Dacă codul nu poate fi citit din diverse motive apăsați conform săgeții din imaginea următoare si se va 

genera un alt cod. 

 

Numai daca se introduce un cod valid, o combinație corespunzătoare între ID-ul fermierului și adresa de 

e-mail corespunzătoare se va transmite parola nouă. 

Dacă nu aveți o adresă de e-mail validă introdusă în aplicația IPA-ONLINE atunci activați opțiunea de 

mai jos și parola dvs va fi transmisă la o adresă de e-mail de la care responsabilii vă pot comunica 

parola nouă, dacă solicitați acest lucru la responsabilul de dosarul dvs. 

 

Veți primi un mesaj de forma: 
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3. DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE 

3.1 PRINCIPIILE DIGITIZARII PARCELELOR AGRICOLE 

 

- Digitizarea se începe cu parcela numărul 1 pentru fermierii care aplică pentru prima dată pentru 
sprijin la APIA;  

- Dacă parcelele sunt deja digitizate din Campania anterioară se păstrează numerotarea. Dacă 
se adaugă parcele acestea trebuie să fie cu un număr următor după ultimul utilizat în Campania 
precedentă. 

-  Daca o parcela din campaniile anterioare nu mai este solicitată în campania curenta, numărul 
corespunzator parcelei nu va mai fi utilizat pentru parcelele noi adăugate; 

- Daca 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; 

- In cazul femierilor care au mai solicitat sprijin la APIA, trebuie să se utilizeze (ca instrumente 
auxiliare) formularul pretiparit al declaratiei de suprafață furnizat de APIA sau raportul privind 

informatiile din campaniile anterioare disponibil in pagina de rapoarte, butonul  din bara 
de comenzi (se va detalia în capitolele urmatoare) 

-  
 

 

  

3.2. PAGINA DE INFORMATII CONTACT FERMIER, INFORMARE SI ANGAJAMENTE 

Pentru o comunicare mai rapidă și mai bună cu beneficiarii plăților de sprijin se vor transmite informatii 

legate de plăți prin mesaje telefonice sau electronice (email). Pentru aceasta, la accesarea aplicației se 

deschide o fereastra prin intermediul careia se solicită dátele de contact respective fermierului. 

 

Este important ca să completati un număr de telefon valabil și o adresă de e-mail valabilă pentru 

a putea comunica atunci când uitați parola sau pentru a vă comunica anumite informații utile 

legate de situația dosarului dvs. 

Prin intermediul aplicației fermierul va confirma faptul că a luat la cunostinta de Normele de eco-

conditionalitate si că le va respecta, că se angajeaza să verifice și să țină cont de avertizările din 

raportul “Controlul parcelelor digitizate” și că se angajează să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date 

reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în 

documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor, conf. art. 7 lit. c) din OUG 125/2006. 

 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 12                                                
 

 

  

3.3. DIGITIZAREA PARCELELOR AGRICOLE IN CAZUL UNUI FERMIER CE NU A MAI 

SOLICITAT SUBVENTIE IN CAMPANIILE ANTERIOARE 

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

campaniile anterioare, digitizarea parcelelor agricole cuprinde trei etape importante: 

- Pregatirea digitizarii (identificarea poziției si suprafeței corecte a parcelei) 
- Măsurarea distanțelor de la repere și măsurarea suprafețelor parcelelor 
- Digitizarea propriu-zisă a parcelelor și atributarea corespunzătoare a acestora 

3. 3.1.PREGATIREA DIGITIZĂRII 

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

selecteaza functia de cautare (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. 
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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. 

 

 

In fereatra “Cautare bloc fizic” ce se deschide, se completeaza numele judetului si/sau numele comunei 

in care se afla parcela ce se doreste a se digitiza apoi se apasa butonul “Afiseaza” din dreptul judetului 

respectiv comunei.  

 

 

Aplicatia va deschide harta la nivel de judet, respectiv comuna. 
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In cazul in care fermierul cunoaște numărul blocului fizic, poate să il 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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In cazul in care fermierul nu cunoaste numărul blocului fizic în care se găsește parcela pe care 

doreste să o digitizeze, atunci este necesar să utilizeze functiile de mărire a hărții până la identificarea 

unui punct de reper cunoscut (o localitate, o sosea, o cale ferata, un curs de apa, 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 respective 

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. 
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3.3.2. MASURAREA DISTANTELOR DE LA REPERE SI MASURAREA SUPRAFETELOR PARCELELOR 

Dupa ce parcela ce urmeaza 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 masoara distanta pana la parcela cu ajutorul instrumentului de masurare, simbol rigla gradata 

  

 

In cazul în care nu se poate face o identificare precisă a parcelei cu informațiile care cunosc la 

momentul respectiv, este bine să se intrerupă 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 

aplicatiei (user, parola, cautare parcela) și se stabilește cu precizie poziția parcelei. 

In cazul din imagine, s-a masurat pe teren o distanta de 50 m de la drum pana la marginea 

parcelei. Cu ajutorul instrumentului de masurare din aplicatie, s-au masurat si pe ortofotoplan cei 50 m 

si apoi s-a trecut la masurarea suprafeței parcelei. 

 

 

Pentru a determina suprafata parcelei, se delimiteaza perimetrul, apoi se inchide poligonul folosind 

butonul  . Sistemul va solicita confirmarea inchiderii poligonului. 
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Dupa ce a fost inchis poligonul se vor solicita informatiile privind parcela prin apasarea butonului 

, și se va afișa suprafața în hectare respectiv perimetrul în metri pentru suprafață delimitată. 

 

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

ștergerea desenului de măsurare, se apasa butonul “Guma de sters” .  
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In urma masurării, 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). 

 

3.3.3. DIGITIZAREA PROPRIU-ZISA A PARCELELOR 

In vederea realizării digitizării, se deschide tab-ul “Digitizare parcela”, afișându-se butoanele necesare 

digitizării. Tab-ul corespunzător de regăsește în partea stângă jos a ferestrei. 

 

 

 

 

Se selecteaza primul buton, “Digitizare poligon”   
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   Se deplasează cursorul și se amplasează punctele de baza pe hartă. Punctul de bază se genereaza 

executând click-stânga cu mouse-ul. Punctele de bază se pot amplasa peste conturul deja creat ce a 

fost folosit la masurare. Urmărind acest contur avem garanția că vom digitiza exact suprafața măsurată. 

Până când suprafața nu va fi salvată, conturul digitizării va apărea desenat cu o linie galbenă punctată 

iar punctele de bază cu roșu. 

 

 

Este indicat să se stabilească un număr cât mai mare de puncte de bază. Parcela se închide prin 

deplasarea cursorului  la primul punct de baza stabilit și dând clic pe el. 
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Cu ajutorul punctelor de bază se poate modifica suprafața digitizată. Cea mai bună scară pentru 

executarea digitizarii este cuprinsă între 1:1000 și  1:2000. Sub aceasta, detaliile de pe imagine nu mai 

pot fi distinse cu precizie. De asemenea la o scară mai mare, calitatea imaginii incepe să scadă, iar 

precizia digitizării nu mai este suficient de bună pentru a ne asigura determinarea suprafeței cu precizia 

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. 

 In momentul închiderii parcelei, aplicația deschide automat fereastra de introducere a datelor 

alfanumerice, în vederea completării de către fermier a informațiilor necesare pentru parcela digitizată. 

 

Această fereastră solicită toate informațiile necesare completării declarației de suprafață (capitolul 2 din 

Cererea pentru acordarea sprijinului). Prima căsuță conține numărul de identificare al fermierului și nu 

poate fi modificată. Această pagină se completează astfel încât datele să corespundă cu informațiile 

reale existente în teren. 

In continuare, se vor introduce: numărul parcelei agricole (in 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. 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 daca pe aceiși parcelă se solicită 

două subparcele cu aceiași cultură. Dacă se cultivă o singură cultură atunci întotdeauna se va alege 

litera ”a”. După întroducerea literei corespunzătoare, se selecteaza din listele predefinite codul 

categoriei de folosință  și codul de cultură 

, în funcție de ce se solicit. De exemplu în 

cazul nostru a fost aleasă categoria de folosință TA-TEREN ARABIL cu codul de cultură ”Alte cereale 

pentru boabe - 114”. 

Următoarea căsuță solicită suprafața pe care fermierul dorește să o declare. Această suprafață nu este 

obligatoriu să coincidă cu suprafața digitizată dar ideal este sa fie cât mai apropiată. In cazul de față, 

suprafața măsurată la digitizare a fost de 0,40 ha iar suprafata declarată a fost completat 0.6 ha. Dacă 

diferența între cele două suprafețe depășește 20%, sistemul va emite o avertizare, iar dacă diferența 

este mai mare de 50% sistemul generează o eroare blocantă. În cazul in care suprafața digitizată este 
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mai mare sau mai mică cu 50% decât suprafața solicitată sistemul blochează închiderea cererii de 

sprijin, iar fermierul trebuie să îsi corecteze suprafețele în conformitate cu elementul care stă la baza 

solicitării sprijinului (suprafața din titlul de proprietate sau suprafața măsurată pe teren). 

 

Urmatoarele căsuțe sunt opționale și se completează doar dacă este cazul: 

-  masuri de agromediu (dacă parcela se regăsește într-o zonă  eligibilă pentru măsurile de 

agromediu și dacă fermierul dorește să aplice pentru măsura respectivă); 

-  observatii (dacă există); 

-  selectarea unui bloc întreg (functie foarte utilă în cazul parcelelor ce ocupă un bloc întreg și au 

marginile dantelate); 

-  dacă parcela provine din defrisari viticole(este necesară completarea câmpului alocat); 

-  data confirmării fermierului (această funcţie se referă la data de pe formularul de confirmare a 

modificărilor după finalizarea campaniei); 

-  codul de identificare al celui care a introdus sau a modificat datele parcelei 

După ce s-au introdus datele, se apasa butonul “Salvare” iar sistemul va salva automat parcela în 

baza de date IPA-ONLINE a APIA. In cazul în care există unele greșeli (de ex. se încearcă 

introducerea unei parcele cu un numar care exista deja sau nu au fost completate toate câmpurile), 

sistemul va semnaliza greşeala printr-un mesaj de forma: 
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3.3.4. INTRODUCEREA SI DEPLASAREA PUNCTELOR DE BAZA 

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 baza nou, se selecteaza in tab-ul “Digitizare parcela” butonul 

“Introducere punct de baza”  

 

 

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 baza, se selecteaza din tab-ul “Digitizare parcela” butonul 

“Deplasare punct de baza” ( ).  

 Se pozitionează cursorul pe punctele de bază nou create şi, cu 

butonul dreapta apaăat, se deplasează punctul de bază pe poziţia 

dorită. 
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  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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 In mod similar se introduc urmatoarele parcele.  
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3. 4 CAZURI PARTICULARE DE DIGITIZARE 

3.4.1. DIGITIZAREA UNUI BLOC FIZIC INTREG 

In unele cazuri, fermierul poate avea în folosință o parcelă ce se întinde pe un bloc fizic  întreg. 

Astfel de cazuri se intalnesc mai frecvent în cazul pajistilor permanente care, in plus, au marginile 

franjurate, lucru ce ingreuneaza 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 baza în interiorul 

blocului fizic și să aleagă opțiunea , așa cum este prezentat în 

imaginile următoare. 

 

Se inchide poligonul format de cele 3 puncte de baza si se apasă butonului “Introducere/ 

Actualizare/Stergere informatii” ( ) şi, după deschiderea ferestrei se introduc datele alfanumerice. 
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După introducerea datelor alfanumerice, se deschide lista de selectie “Bloc intreg”, se selectează “Da” 

și se apasă “Salvare”. 

 

Sistemul digitizează automat tot blocul 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 depe teren, ceea ce ar îngreuna 

procesul de digitizare și ar crește timpul necesar pentru delimitarea parcelei. 

 

 

3.4.2. DIGITIZAREA UNUI BLOC APROAPE ÎNTREG 

In unele cazuri se dorește digitizarea unei parcele ce ocupă aproape în întregime un bloc fizic. 

Pentru aceasta, se digitizeaza blocul întreg așa cum s-a aratat mai sus, iar după aceea se pot face 

modificări în funcție de cea ce dorește să solicite fermierul și de suprafețele care fermeirul cunoaște 

că au fost modificate în teren. 
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Din tab-ul “Digitizare parcela” se selecteaza butonul “Stergere lista temporara parcele” și se șterge 

lista temporară cu parcele.  

 

Din bara principală de comenzi se selecteaza butonul “Selectare parcela prin punct”  
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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. 

 

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 continua să digitizeze ca bloc întreg. 
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Se apasă butonul “Actualizare” și, după confirmarea salvării, sistemul reduce parcela la suprafața 

digitizată. 

 

 

3.4.3.  EXTRAGEREA UNEI SUPRAFETE DIN INTERIORUL UNEI PARCELE 

In unele cazuri, pe suprafata parcelei ce urmează a fi declarată  se găsesc zone neagricole care pentru 

a evita eventualele penalizări nu trebuie să fie introduse în declaraţia de suprafata. De aceea, pe hartă, 

aceste zone neagricole vor fi eliminate din suprafata parcelei sau nu vor fi digitizate ca parte a parcelei 

dacă sunt la limita acesteia cu un teren neagricol. 
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Pentru a extrage o suprafaţă din interiorul unei parcele se vor parcurge următorii paşi: 

- Se selecteaza parcela din care se doreste sa extraga zona neagricolă 

- Se digitizează zona neagricolă 
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Pași de urmat pentru realizarea unei excluderi din parcela digitizată: 

 
3.5. 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 digitiyat în campania precedentă.. 

Pentru a vizualiza aceste date despre declaraţia de suprafaţă respectiv despre parcélele 

digitizate se apasă butonul “Informare baza de date IACS” ( ).  

 

 

 

 

Ca urmare a acestei comenzi, sistemul va deschide pagina de raportare în care se pot urmări 

informaţiile declaratede către fermier în anii anteriori.  
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In partea superioara a paginii, exista o lista de selectie in care se poate selecta anul pentru care se 

doreşte vizualizarea declaratiei de suprafată. Sistemul stochează şi arată fermierului propriile parcele 

solicitate în anii anteriori. 

 

Fermierii care au mai solicitat subventie în anii anteriori, trebuie să parcurgă urmatoarele etape pentru 

completarea declaraţiei de suprafaţă și actualizarea schiţelor cu parcelele digitizate. 

 

3.5.1. 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. Pentru a le vizualiza, fermierul accesează 

aplicaţia folosind “utilizatorul” şi “parola” furnizate de APIA şi, 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 bloc fizic” 
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Acest buton va poziţiona harta din pagina 

principală direct la schiţa parcelei solicitate. 

O alta posibilitate de găsire a parcelelor 

introduse în anii anteriori este aceea prin 

accesarea “Lista parcelelor digitizate” din 

pagina de rapoarte. In acest caz de selectare 

trebuie avut grijă să se aleagă corect anul 

pentru care se solicita lista. Intotdeauna 

trebuie să se solicite lista din campania 

anterioară, adică pentru campania 2010 se 

vor solicita informatii din anul 2009 şi aşa mai 

departe. Numai aşa fermierul are certitudinea 

că sistemul îl va poziţiona corect pe parcelele 

solicitate în anul anterior. 

 

 

 

 Corespunzător fiecarei parcele se găseşte 

un buton “Mergi la parcela” prin care harta 

din pagina principală se poziţionează direct la 

parcela solicitată. 

 

 

O a treia metoda este cea prin cautarea unei denumiri cunoscute. In tab-ul “Cautare localitati” din 

meniul lateral, se introduce denumirea dorită iar sistemul oferă sugestii ce pot fi selectate. 
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In afară de aceste metode mai există şi altele iar  fiecare fermier poate să apeleze la metoda care i se 

pare cea mai potrivită (de exemplu, se pot căuta parcelele digitizate prin functia de “Cautare bloc fizic” 

sau folosind funcţiile de zoom – mărire a hărţii din aproape în aproape). 

 

3.5.2. ACTUALIZAREA DATELOR ALFANUMERICE 

Dupa identificarea parcelei, fermierul o selecteaza prin utilizarea functiilor de selectie . De cele 

mai multe ori, informatiile referitoare la parcelă nu mai corespund în totalitate de la un an la altul. 

Inevitabil apar modificari privind cultura sau unele modificari privind suprafaţa. Ca urmare, după 

selectarea parcelei, se apasa butonul “Introducere/Actualizare/Stergere informatii”. 

 

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 priveste suprafaţa declarată, 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 
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readucerea suprafeţei care nu respecta condiţiile pentru a primi sprijin la condiţiile de eligibilitate. Dacă 

în anii anteriori fermierul a primit penalizări privind supradeclararea unor parcele, fără indoială că şi în 

campania actuală va primi aceeaşi penalizare dacă nu rectifică în mod corespunzator suprafaţa 

declarată. 

 

3.6. FUNCTII SPECIALE PRIVIND PROCESAREA PARCELELOR 

In unele cazuri, unele parcele necesita corectii generale. Uneori apare cazul special în care o parcelă 

trebuie împărţită în două parcele mai mici. Acest lucru se realizeaza utilizând funcţia “Scindare poligon” 

( ) 

3.6.1. SCINDAREA UNEI PARCELE 

Pentru a despărţi o parcelă în două parcele mai mici trebuie parcurse următoarele etape: 

a. Se selectează parcela ce se doreste a fi divizată 

 

b. Utilizand functia “Digitizare linie” ( ), se traseaza o linie asa cum se doreste despartirea 
parcelei. 
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c. Se apasă al doilea punct de baza al liniei pentru a incheia digitizarea liniei. Sistemul va afişa 
linia nou creată în lista temporară de geometrii 

 

d. Se apasa butonul “Scindare poligon” ( ). Sistemul va crea automat două parcele desparţite 
de linia cu ajutorul căreia s-a realizat divizarea. Pentru fiecare parcela se apasa butonul 
“Introducere/Actualizare/Stergere informatii” şi se introduc informaţiile alfanumerice 
corespunzatoare. 
 
 

ATENTIE:întotdeauna se ţine cont de lista de parcele şi de ordinea în care sunt ele introduse.  

 

 

e. Se sterge lista de parcele din butonul  
 

f. Se selecteaza cele 3 parcele implicate in scindare – una veche (2a) si doua noi (4a si 5a) 
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g. Se trece cu cursorul peste scrisul fiecarei parcele (conturul parcelei se face rosu) şi se identifică 
parcela veche. Aceasta parcela se va şterge din baza de date prin apasarea butonului “Stergerea 
parcelei din baza de date” ( ). 
 
 

 

 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 37                                                
 

 

 

Recapituland 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 scindam; 

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; 

f. se dă click pe al doilea punct de bază al liniei pentru a inchide digitizarea liniei (în acest 

moment, în lista temporară există un poligon și o linie) 
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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 patrat cu x roșu pe fond negru din dreptul 

parcelei respective) 

 

3.6.2. CONTOPIREA A DOUA PARCELE 

In 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 urmatorii pași: 

a. Se selectează cele două poligoane 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 39                                                
 

b. Se apasa butonul “Unirea a doua parcele” ( ) din tabul “Digitizare parcela”. Sistemul va crea un 
poligon nou. 

 

 

c. Se apasă butonul “Introducere/Actualizare/Stergere informatii” și se introduc informațiile 
corespunzatoare. Se șterge lista temporară de parcele și se selectează cele trei parcele implicate 
în contopire. 

 

d. Se identifică parcelele vechi prin trecerea cu cursorul peste descrierea parcelelor in tab-ul 
“Digitizare parcela” si se sterg din baza de date, ramanand numai parcela nou introdusa. 
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Recapitulând pe scurt, pașii ce trebuie parcurși pentru a uni/contopi două parcele sunt 

următorii: 

a. se sterge lista temporara de parcele; 

b. se selectează parcelele pe care dorim să le contopim; 

c. se apasa butonul “Contopire parcele” (randul doi, ultimul buton), iar in lista temporara apare un 

poligon fara date alfanumerice; 

d. se introduc si se salveaza datele alfanumerice pentru parcela nou creata 

e. se sterge lista temporara 

f. se selecteaza cele 3 parcele – doua vechi si una noua; 

g. se trece cu cursorul peste scrisul fiecarei parcele (conturul parcelei se face rosu) si se identifica 

parcelele vechi 

h. se sterg parcelele vechi din baza de date (butonul patrat cu x rosu pe fond negru din dreptul 

parcelelor respective) 

 

3.7. COMPLETARE ANEXA 17_B PENTRU SITUAȚIILE ÎN CARE LIMITELE BLOCURILOR FIZICE NU CORESPUND CU 

REALIATEA DIN TEREN SAU ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU EXISTĂ UN BLOC VALABIL IN STRATUL DE REFERINȚĂ PENTRU 

CAMPANIA ÎN CURS. 

Dacă parcela este digitizată într-un bloc fizic inexistent în stratul de referinţă aferent campaniei curente 

sau dacă limita parcelei digitizate depaşeşte cu  mai mult de 200 mp limita blocului fizic aplicația IPA-

ONLINE  va genera automat anexa 17_b. În acest caz fermierul are 2 posibilităţi:  
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- dacă este sigur că parcela este corect digitizată şi limita blocului fizic nu este corectă  va  

completa şi semna Anexa 17_b tiparită din aplicaţie  după finalizarea şi închiderea  cererii; 

- corectează limitele parcelei dacă a digitizat eronat parcela în afara BF şi nu mai este necesară 

completarea Anexei 17_b. 

Dacă într-un bloc fizic  există mai multe parcele digitizate care se află în situaţia descrisă anterior  

aplicaţia va genera o singură Anexa 17_b pentru fiecare bloc fizic în care se compleateaza automat 

numarul parcelelor, separate cu virgulă.  

Inainte de finalizarea cererii de plată se vor verifica toate Anexele 17_b din lista de rapoarte “IPA-Online 

– Fisier PDF anexa 17_b”, și numai dacă acestea sunt în conformitate cu cerințele fermerului se vor 

închide cererile în aplicația IPA-ONLINE.. 

După finalizarea cererii de plată în aplicaţia IPA-online se vor tipări toate anexele din Fisier PDF anexa 

17_b.  Fermierul va  completa  rubrica “Descrierea cazului” şi va pune bifa în rubrica “Categoria 

observaţiei” pentru cazurile 1-4; pentru cazul 5 sistemul va pune bifa automat.  Dupa completarea 

tuturor anexelor 17_b  fermierul va semna fiecare anexă în parte.  

Toate anexele 17_b vor primi un singur număr de înregistrare în registrul manual de intrări iesiri 

documente pentru că reprezintă un singur pachet  cu mai multe pagini, numerotarea fiind de forma 1 din 

n unde n=1,2.... Anexele 17_b in original se depun la dosarul fermierului, iar o copie se transmite la 

Centrul judeţean pentru actualizarea blocurilor fizice, conform procedurilor din ”Manualul de proceduri 

privind întreţinerea şi actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS)”(se adresează 

responsabilului de dosar, funcționar APIA. 

Pentru cazul în care categoria de folosinţă a blocului fizic din stratul de referinţă nu corespunde cu 

folosinţa parcelei declarate (caz 6 din rubrica „Categoria observatiei”) sau alte situaţii,  se va folosi 

Anexa 17_a din manual şi se va completa şi semna de către fermier.  

Anexele 17_a se înregistrează în  registrul manual de intrări ieşiri documente, se pun în dosarul 

fermierului, iar o copie se transmite la Centrul judeţean pentru actualizarea blocurilor fizice.  

 

3.7.1. EXEMPLE SITUAȚII CARE SE INCADREAZĂ LA CAZURILE 1-4, IN CARE LIMITA PARCELEI TAIE 

LIMITA BLOCULUI FIZIC 

Se digitizeaza parcela, se atributeaza si se salveaza (vezi imaginile de mai jos). 

Daca limita parcelei digitizate depaseste limita blocului fizic cu mai mult de 200 mp se va  genera  

automat de  către aplicatia IPA-ONLINE  Anexa 17_b pentru aceasta parcela si se va regasi in lista de 

rapoarte “IPA-Online – Fisier PDF anexa 17_b”, sub forma de proiect pana la finalizarea cererii de plata. 

Se completeaza  automat:   data, judetul, centrul local, denumireUAT, cod siruta, ID poligon, numarul 

parcelei, nume si RO fermier. 
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Bifa pe unul din cazurile 1-4 in rubrica “Categoria observatiei” si “Descrierea cazului”  se va completa de 

către fermier dupa inchiderea cererii si printarea anexelor 17_b din aplicatia IPA Online.  

Exemplu 1 

 

Parcela digitizata depaseste limita BF cu mai mult de 200 mp 

Exemplu 2 
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Parcela digitizata în IPA este tăiată de limita BF;   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 

Exemplu 3 

 

Parcela digitizata depaseste limita BF cu mai mult de 200 mp (in acest caz o zona neeligibila exclusa 

din blocul fizic pe care  fermierul sustine ca a curatat-o si are destinatie agricola). 

 Daca limita parcelei este corectată și nu mai depaseste limita blocului fizic cu mai mult de 200 mp, 

Anexa 17_b nu se mai regaseste in pachetul “Fisier PDF anexa 17_b”.  

Delimitarea parcelelor agricole trebuie să fie în conformitate cu  situația reală din teren. 

 

3.7.2. EXEMPLE SITUAȚII CARE SE INCADREAZĂ LA CAZUL 5, DIGITIZARE PARCELA IPA INTR-UN BLOC 

FIZIC ELIGIBIL INEXISTENT PE HARTA IN STRATUL DE REFERINTA 

 

In zona eligibila vizibila pe imaginile  ortofoto pentru care nu exista bloc fizic in stratul de 

referinta  se digitizeaza parcela, se atributeaza si se salveaza (vezi imaginea de mai jos). 

Anexa 17_b pentru această parcela va fi generată  automat de  aplicatia IPA  si se va regasi in lista 

de rapoarte “IPA-Online – Fisier PDF anexa 17_b”,  sub forma de proiect pana la finalizarea 

cererii de plata.  Se completeaza  automat:   data, judetul, centrul local, denumireUAT, cod siruta, 

ID poligon (din date primare), numarul parcelei, nume si RO fermier. Sistemul bifeaza automat  

cazul 5 in rubrica “Categoria observatiei” . 
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Digitizare parcela IPA intr-un bloc fizic eligibil inexistent pe harta in stratul de referinta; se 

completeaza  automat  ID poligon (din date primare). Pentru aceste cazuri este neceară 

verificare suplimentară din partea administrației și dacă se constată că realitatea din teren 

confirm solicitarea fermeirului se se actualizează blocul fizic în LPIS și cererea fermerului devine 

validă.  În situația în care realitatea din teren nu confirmă solicitarea fermeirului, atunci se vor 

aplica penalitățile aferente în conformitate cu legislația în vigoare pentru solicitarea la sprijin a 

unei suprafețe neagricole. 

 

In lista de rapoarte  Anexa 17_b se regăsește în meniul de rapoarte: 
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Anexa 17_b se generează numai din aplicaţia IPA-Online 
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In fisierul PDF al declaratiei de suprafata  in coloana nou adaugata, Anexa 17_b, aplicatia 

completeaza  automat  bifele  pentru parcelele pentru care s-a generat  Anexa 17_b. 

 

 

 

 

In situația in care se constată alte neconcordanțe se completează pe hârtie formularul de mai jos: 
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3.8. UTILIZAREA REZULTATELOR CONTROALELOR DIN ANII PRECEDENȚI 

 

In conformitate cu Regulamentul 73/2009 articolul 19 sunt puse la dispoziția fermierilor  

suprafețele stabilite in anul precedent și documente grafice pentru localizarea suprafețelor în 

cauză. De asemenea în Ordinul MADR Nr. 32 /25.02.2013 este menționat în Anexa 2 la punctul V. 

Completarea şi depunerea cererii de plată (termene) ” la completarea electronică a cererii, 

fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară si este obligat sa acceseze 

straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente” 

Amplasarea şi orientarea parcelelor în IPA trebuie să ţină cont de rezultatele  controlului pe teren şi 

prin teledetecţie din campaniile anterioare. 

În „Lista parcelelor” digitizate ultima coloana este „Mergi la parcela control” , în care este afişat tipul 

şi anul controlului cel mai recent, prin apăsarea butonului cu numărul parcelei este afişată parcela 

digitizata şi parcela măsurata la control. În Legenda, la Informaţii control se activează automat stratul 

corespunzator tipului şi anului de control.  
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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. 

 

 

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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În cazul în care parcelele rezultate din controlul pe teren clasic sau prin teledetecţie sunt individuale  

digitizarea trebuie făcută tinând 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). 

 

 

3. 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 declaratie). 

În conformitate cu Ordinul MADR Nr. 32 /25.02.2013 Anexa 2, punctul V fermierul are obligația de a 

consulta rezultatele controalelor din anii anteriori și să țină cont de aceste rezultate dacă parcela 

solicitată în campania curentă se regăsește pe amplasamentul găsit la controlul pe teren. 
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De asemenea, în  „Declaraţie de suprafaţă”  a fost adaugat textul „Am luat la cunoştinţă rezultatele 

controalelor din anii precedenţi”. Prin aplicația IPA-ONLINE si 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). 

3.9 CENTRALIZAREA SITUAȚIILOR ÎN CARE S-A REALIZAT IDENTIFICAREA/LOCALIZAREA PARCELEI CU AJUTORUL 

UNEI VIZITE ÎN TEREN REALIZAĂ LA SOLICITAREA FERMERULUI 

Pentru a putea centraliza în mod corespunzător situațiile în care fermeirii au solicitat vizită în teren 

pentru identificarea și localizarea corectă parcelelor pentru care solicită sprijin este necesară setarea 

opțiunii ”Identificare parcela in teren” la valoarea ”Da”. În situația în care nu au fost identificate parcelele 

in teren nu trebuie intervenit pe opțiunea ”Identificare parcela in teren”, aceasta rămane ca predefinită 

pe valoarea ”Nu” 
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4. PAGINA DE RAPOARTE – MODUL DE LUCRU 

După cum s-a precizat si în capitolele anterioare, aplicația IPA-ONLINE dispune de o pagină 

principală  și o pagină adițională in care sunt afisate rapoarte necesare atat pentru identificarea 

activitatii din campaniile anterioare cat si pentru digitizarea parcelelor in campania curenta. 

Pentru a accesa pagina de rapoarte se apasa unul dintre urmatoarele butoane: 

 - Informatii din baza de date IACS (APIA) – sistemul afiseaza datele privind declaratia de suprafata 

(similar formularului pretiparit) corespunzatoare fermierului care a accesat aplicatia; 

 - Lista parcelelor digitizate- se afiseaza lista cu parcelele digitizate; in functie de anul care se 

selecteaza, sistemul afiseaza lista corespunzatoare acelui an; 

 - Controlul parcelelor digitizate – se afiseaza parcelele digitizate si erorile ce au fost inregistrate 

pentru fiecare parcela in parte; 

 - Fisier PDF schite parcele – aplicatia genereaza un fisier in format PDF ce contine schitele 

(hartile) parcelelor ce au fost digitizate; 

 - Fisier PDF informatii parcele - aplicatia genereaza un fisier in format PDF ce contine proiectul 

declaratiei de suprafata;  

Aceste butoane sunt localizate in bara principala de functii: 

 

Dupa ce s-a accesat pagina de rapoarte, se poate trece de la un raport la altul prin selectarea 

respectivului raport din lista selectivă. 
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4. 1. RAPORTUL “INFORMARE BAZA DE DATE IACS”  

- informatii din campaniile anterioare 

În acest raport se afiseaza datele existente în baza de date IACS a APIA, asa cum exista forma 

coerenta la momentul generarii raportului. Din aceasta cauza, este posibil ca uneori acest raport sa nu 

contina nicio informatie daca fermierul nu a fost introdus in sistem sau nu a fost procesat. 

Informatiile existente in acest raport sunt confidentiale. Informatiile corespunzatoare unui fermier pot 

fi vizualizate numai de respectivul fermier. 

In linii mari, raportul este impartit pe culturi, fiecarei culturi corespunzandu-i un buton “Mergi la bloc 

fizic” prin care se poate vizualiza direct parcela corespunzatoare din harta din pagina principala. 

 

Selectand anul corespunzator din lista selectiva a campaniilor (in partea superioara a paginii), se 

pot vizualiza informatiile din fiecare campanie. 

In partea de jos a paginii se gaseste un buton “imprima” cu ajutorul caruia pagina poate fi tiparita pe 

hartie. 

4. 2. RAPORTUL “LISTA PARCELELOR DIGITIZATE” 

Acest raport afiseaza lista cu parcelele digitizate pe parcursul campaniei. Se alege anul corespunzător 

campaniei curente din lista derulantă aferentă tab-ului Campania. 
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Spre deosebire de raportul anterior, aceasta lista se modifica pe masura ce fermierul 

introduce/digitizeaza parcele, atata timp cat au starea DESCHIS.  

In general, aceasta lista este utila atunci cand din diverse cauze (au fost necesare clarificari pe 

teren, etc.), fermierul a fost fortat sa se intrerupa din activitate. Dupa revenirea in aplicatie, se deschide 

acest raport si se observa imediat ultima parcela introdusa. Folosind butonul “Mergi la parcela” din 

dreptul parcelei respective se vizualizeaza imediat parcela in harta din pagina principala. 

Selectand din lista campaniilor un alt an, se vizualizeaza lista parcelelor din campania respectiva 

asa cum au fost ele digitizate la momentul respectiv, ele aparand in acest moment cu statusul INCHIS. 

Ca si la raportul anterior, in partea de jos a paginii se gaseste un buton “imprima” care permite 

tiparirea pe hartie a listei 

 

4. 3. RAPORTUL “CONTROLUL PARCELELOR DIGITIZATE” 

Acest raport este cel mai important dintre toate rapoartele, aducand cel mai mare avantaj 

fermierului. 

Dupa cum se cunoaste, o greseala facuta la depunerea cererii de subventie, respectiv la 

completarea declaratiei de suprafata, poate avea urmari negative in calculare subventie, respectiv pot 

apare penalizari, reduceri ale sumei de plata, putand merge pana la sanctiuni multianuale. Pentru a 

evita sanctionarea, este indicat ca fermierul sa urmareasca acest raport. 

In acest raport se verifica daca datele au fost introduse in mod plauzibil. Daca informatiile introduse 

nu sunt plauzibile, atunci vor fi generate indicii de avertizare (marcate in rosu sau albastru si sortate 

dupa numerele de blocuri fizice). 
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In momentul generararii acestui raport, sistemul realizeaza un control asupra informatiilor introduse 

conform normelor existente la acest moment.  

 

4.3.1. ERORI BLOCANTE 

 

Erorile blocante nu permit finalizarea declaratiei de suprafață și sunt marcate cu roșu în raportul 

”Controlul parcelelor digitizate”. Este necesară corectarea declarației de suprafață în functie de mesajul 

primit, și numai după corectarea lor este posibilă închiderea declarației fermeirului pentru campania în 

curs. Acestea sunt: 

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 introdusa cu scopul de a obliga utilizatorul sa isi actualizeze parcelele in 

fiecare campanie. Eroarea se inlatura prin accesarea ferestrei de informatii alfanumerice, 

actualizarea datelor si apasarea butonului salvare/actualizare. 
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2. Cod Categorie de folosinta (".$cat_use.") / Cod Cultura (".$crop_code.") este incorect.. Acest lucru 

nu este permis, trebuie sa se modifice Cod categorie de folosinta sau  Cod cultura în conformitate 

cu  ”ANEXA 1  la INSTRUCȚIUNI de completare a formularului de cerere”  

3. Suprafata declarata a parcelei $parcel_nr$crop_nr este 0,00 ha. Suprafata declarată nu poate fi 

egală sau mai mică decât zero. Suprafata trebuie actualizata in mod corespunzator, sau stearsă 

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 in mod corespunzator, astfel încât să avem parcela declarată într-un singur bloc 

fizic. Dacă parcela se regăsește in două blocuri fizice este necesară delimitarea unei singure 

parcele si 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 in funcție de căte culturi are 

parcela alocându-se litere în continuare, b, c, etc. 

6. Bloc fizic ($fbid) sa schimbat. Vă rugăm să verificaţi / actualizare parcelă $parcel_nr$crop_nr. 

Aceasta eroare apare ca urmare a actualizarii numărului blocului fizic în procesul de actualizare 

LPIS. Se actualizeaza parcela respectand regula de alocare n+1 după ultima parcela pentru 

campania curentă. 

7. Suprafata declarata a parcelei $parcel_nr$crop_nr ($area_declared ha) difera cu mai mult de (200 

m²) fata de suprafata digitizata ($area_digitized ha). Diferența între suprafața declarată și suprafața 

digitizată nu poate fi mai mare de ($min_area_digitized - $max_area_digitized declarat / 

$min_area_declared - $max_area_declared digitizat) după caz. Această eroare blocantă apare în 

situația în care suprafața declarata de fermier este diferită cu mai mult de 200 mp față de suprafața 

digitizată pentru parcelele mai mici de 1 ha. Este necesară corectarea suprafetei 

digitizate/declarate astfel încât diferenta să fie mai mică de 200 mp. Este recomandat ca diferența 

între suprafața declarată și suprafața digitizată să fie zero. 

8. Suprafata declarata a parcelei $parcel_nr$crop_nr ($area_declared ha) difera cu mai mult de (2%) 

fata de suprafata digitizata ($area_digitized ha). Diferența între suprafața declarată și suprafața 

digitizată nu poate fi mai mare de ($min_area_digitized - $max_area_digitized declarat / 

$min_area_declared - $max_area_declared digitizat) după caz. Această eroare blocantă apare în 

situația în care suprafața declarata de fermier este diferită cu mai mult de 2% față de suprafața 

digitizată pentru parcelele mai mari de 1ha dar mai mici de 10 ha. Este necesară corectarea 

suprafetei digitizate/declarate astfel încât diferenta să fie mai mică de 2% . . Este recomandat ca 

diferența între suprafața declarată și suprafața digitizată să fie zero. 

9. Suprafata declarata a parcelei $parcel_nr$crop_nr ($area_declared ha) difera cu mai mult de (1%) 

fata de suprafata digitizata ($area_digitized ha). Diferența între suprafața declarată și suprafața 
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digitizată nu poate fi mai mare de ($min_area_digitized - $max_area_digitized declarat / 

$min_area_declared - $max_area_declared digitizat) după caz. Această eroare blocantă apare în 

situația în care suprafața declarata de fermier este diferită cu mai mult de 1% față de suprafața 

digitizată pentru parcelele mai mari sau egale cu 10ha. Este necesară corectarea suprafetei 

digitizate/declarate astfel încât diferenta să fie mai mică de 2% . . Este recomandat ca diferența 

între suprafața declarată și suprafața digitizată să fie zero. 

10. Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") nu este situata intr-o localitate apartinand listei de localitati 

eligibile pentru pachetul $agro_env de agromediu. Eroarea se remediaza ori prin eliminarea 

pachetului de agromediu pus gresit, ori prin corectarea pozitiei parcelei. In cazul in care utilizatorul 

considera ca nu exista nici-o greseala, este recomandat să contacteze un specialist APIA pentru 

clarificarea situației. 

11. Atenție, TERENUL NECULTIVAT (970) nu este eligibil pentru această măsură. Revizuiți solicitarea 

pentru această parcelă (".$parcel_nr.$crop_nr."). Se corecteaza corespunzator fie se elimină 

pachetul solicitat fie este gresit alocată valoarea de teren necultivat și trebuie modificată în mod 

corespunzător. 

12. Atentie, Pachetul ".$agro_env." nu poate fi solicitat pentru alte culturi decat teren arabil. Nu poate fi 

solicitat nici pe codurile de gradini. Revizuiti solicitarea pentru aceasta parcela 

(".$parcel_nr.$crop_nr."). Trebuie corelate datele solicitate in functie de culturile eligibile pentru 

pachetele solicitate sau eliminarea bifei pentru pachet dacă aceasta este eronată. 

13.  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. 

14. Exista mai mult de un Masuri de agro-mediu pentru o parcela (".$parcel_nr."). Această eroare 

blocantă apare atunci când pentru o parcelă se solicită pachete de agromediu diferite. Trebuie 

corectat și solicitată o singură măsură de agromediu pe o parcelă. 

15. Numărul parcelelor nu trebuie să fie \"0\". Această eroare apare atunci cand din greseala s-a alocat 

valoarea 0. 
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4.3.2. AVERTIZARI 

 

Mesajele de atenționare permit finalizarea declaratiei de suprafață dar semnalează faptul că este 

foarte posibil să apara sancționări dacă nu sunt respectate anumite condiții caracteristice în funcție de 

mesajul afișat.  

 

ATENTIONARI REFERITOARE LA POSIBILITATEA SOLICITARII PACHET SUPLIMENTAR PENTRU SPRIJIN.  

Aceste masuri atrag dupa ele anumite obligativitati din partea solicitantului, in conformitate cu 

definiția lor din ” Instrucţiuni de completare a formularului de cerere  şi informaţii aferente plăţilor pe 

suprafaţă” 

1. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona HNV (Pajişte cu Valoare 

Naturală Ridicată). Daca doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea 

corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -

7. Plăți de agro-mediu-. 

2. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona IBA (Crex crex). Daca 

doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea corespunzatoare din campul 

AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -7. Plăți de agro-mediu-. 

3. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona IBA (Lanius minor şi 

Falco vespertinus). Daca doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea 

corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -

7. Plăți de agro-mediu-. 

4. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona P6 (Pajişti importante 

pentru fluturi). Daca doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea 

corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -

7. Plăți de agro-mediu-. 

5. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona P7 (Zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roşu ).Daca doriti sa aplicati pentru această măsură, alegeți valoarea 

corespunzatoare din campul AGROMEDIU, respectiv bifati în cererea de sprijin campul -

7. Plăți de agro-mediu-. 

6.  Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona LFA-Orez Defavorizată. 

Daca doriti sa aplicati pentru această măsură bifați în cererea de sprijin la punctul 4. 

Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decat zona montana. 

7.  Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona LFA-ZMD. Daca doriti sa 

aplicati pentru această măsură, bifati campul -5. Sprijin pentru zona montană defavorizată 

– ZMD- la depunerea cererii de sprijin. 

8.  Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona LFA-ZSD. Daca doriti sa 

aplicati pentru această măsură, bifati campul -6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele 

decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții 

naturale specifice-ZDS)- la depunerea cererii de sprijin. 

9.  Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste in zona LFA-ZDS. Daca doriti sa 

aplicati pentru această măsură, bifati campul -6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele 

decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD și zona defavorizată de condiții 

naturale specifice-ZDS)- la depunerea cererii de sprijin. 
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ATENTIONARI PENTRU PARCELELE SOLICITATE ÎN ANUMITE ZONE CU RESTRICȚII PENTRU PRACTICAREA 

ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE SI RESPECTAREA NORMELOR GAEC 

 

10. 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. 

11. Atentie!! Este necesară respectarea GAEC 2 - Lucrările solului pe terenul arabil cu 

panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de 

nivel.  

12. Atentie!! Este necesară respectarea GAEC 3 -Se menţin terasele existente pe terenul 

agricol la data de 1 ianuarie 2007.  

13. 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%.  

14. 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%.  

15. 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). 

16.  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). 

17. 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. 

18. Atentie!! Parcela (".$parcel_nr.$crop_nr.") se regăseste intr-o zona cu restrictii pentru 

practicarea activitatilor agricole (" . implode(", ", $layer_array) . ") in conformitate cu 

directiva nitraților si Ordinul Comun nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de 

bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati din surse 

agricole. Verificati daca aveti dreptul de a solicita sprijin in locatia respectiva. 

 

 

 

ATENTIONARI PENTRU GESTIONAREA CORESPUNZĂTOARE A PARCELELOR 

 

 

19. 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. 

20. Blocul fizic $fbid nu a fost gasit in stratul de referință. Acesta se regăsește în stratul 

date_primare. Este necesară completarea anexei 17. 

21.  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. 
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Dacă nu este o eroare atunci trebuie completată anexa 17_b pentru corectarea blocului 

fizic. Dacă este eroare se corectează. 

22. 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. 

23. Cod Categorie de folosinta bloc fizic (".$cat_use_bloc.") / Cod Categorie de folosinta 

parcela (".$cat_use_parcel.") este incorect.  

24. Aten�ie, ati solicitat aceiași cultură (".$crop_code.") pentru două sau mai multe 

subparcele (".$parcel_nr.$crop_nr."). Dacă cultura este continuă, formați o singură 

subparcelă.  

25. Parcela $parcel_nr$crop_nr se suprapune cu una sau mai multe parcele digitizate. 

26. Pachetul de agromediu ($agro_env) declarat pentru parcela $parcel_nr$crop_nr in 

campania $fiscal_year este diferit de pachetul de agromediu ($agro_env_old) declarat in 

campania $fiscal_year_1. 

 

Alte utilizari ale raportului “Controlul parcelelor digitizate”. Daca in lista selectiva campanii se 

selecteaza un an anterior, sistemul va afisa controlul realizat pentru acel an. Datele acestea pot fi 

comparate cu cele din raportul “Informare baza de date IACS” si se pot corobora cele doua randuri de 

date, observandu-se in ce masura a fost redusa suprafata declarata. Ca si la celelalte rapoarte, in 

partea de jos a paginii se gaseste butonul “imprimare” care permite tiparirea paginii pe hartie. 

 

 

4. 4. RAPOARTELE “FISIER PDF SCHITE PARCELE” SI “FISIER PDF INFORMATII PARCELE” 

 

Dupa ce fermierul a terminat de introdus/digitizat parcelele pe care le are in folosinta, este indicat sa 

deschida aceste rapoarte si sa realizeze un ultim control vizual in vederea identificării eventualelor 

neconcordanțe intre ceea ce se regăsește pe hartă și ceea ce ar fi trebuit să se regăsească. 

Raportul “Fisier PDF schite parcele” contine schitele/hartile pe care le-a realizat fermierul prin 

digitizare. 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 61                                                
 

 

Este foarte important de retinut faptul că, până ce introducerea datelor nu a fost finalizată, scrisul 

din legenda apare cu rosu si contine cuvantul “PROIECT”. Dupa finalizare, cuvantul “PROIECT” dispare 

și declarația este in forma finală. Acest fisier PDF ce contine hartile fermierului nu este necesar sa fie 

tiparit pe hartie. El poate fi salvat in calculatorul fermierului de unde poate fi accesat ulterior. Fisierul se 

salvează și în baza de date și poate fi accesat din aplicația IPA-ONLINE. 

 

Raportul “Fisier PDF informatii parcele” contine informatiile introduse prin intermediul digitizarii si 

prin introducerea datelor alfanumerice. Ca si raportul anterior, pana la finalizare scrisul apare cu rosu si 

contine cuvantul “PROIECT” 
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Dupa finalizare, cuvantul proiect dispare iar scrisul se coloreaza in negru. 
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5. INCHEIEREA INTRODUCERII DATELOR, IMPRIMAREA DECLARATIEI DE 

SUPRAFATA SI DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN LA CENTRELE APIA 
Dupa ce fermierul a consultat cu atentie raportul “Controlul parcelelor digitizate” si rapoartele “Fisier 

PDF schite parcele” si “Fisier PDF informatii parcele” si este ferm convins ca datele introduse sunt 

corecte si reprezinta realitate, se va trece la finalizarea introducerii datelor.  

Inainte de “Finalizarea declaratiei de suprafata” 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”. Dovada că fermierul a fost informat şi avertizat asupra 

necesităţii respectării normelor de eco-conditionalitate şi a amplasării parcelelor în zone defavorizate 

şi/sau agro-mediu precum şi că acesta se angajează „să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date 

reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată pe suprafaţă şi în documentele 

anexate, inclusiv lista suprafeţelor”, conf. art. 7 lit. c) din OUG 125/2006, 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 consta din apasarea butonului “Finalizarea declaratiei de suprafata” ( ). 

 

Sistemul solicita confirmarea finalizarii introducerii datelor. Dupa confirmarea finalizarii nu va mai fi 

posibila nici-o modificare decat prin introducerea formularelor clasice (pe hartie) la centrele APIA. 

 

In urma confirmarii, sistemul va deschide fereastra de finalizare a declaratiei. Incepand din campania 

2012, pentru a se finaliza declaratia de suprafata, este necesar ca aceasta declaratie sa fie verificata de 

catre un functionar APIA. In urma verificarii declaratiei, functionarul responsabil isi va introduce codul 

personal in fereastra de finalizare a declaratiei. Codurile de închidere sunt personalizate și se alocă 

responsabililor cu închiderea cererilor. 
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Dacă in “Controlul parcelelor digitizate” exista erori blocante, finalizarea nu va posibila si sistemul va 

semnaliza acest lucru. 
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In acest caz fermierul este obligat sa se intoarca la parcela la care apare eroarea blocanta si sa 

corecteze datele respective dupa care finalizarea va fi posibila. 

ATENTIE ! In cazul erorilor de avertizare (colorate in albastru) sistemul permite finalizarea declaratiei 

dar in mod categoric vor apare sanctiuni (reduceri ale sumelor de plata sau chiar sanctiuni multianuale). 

Dupa finalizarea introducerii datelor se vor genera rapoartele “Fisier PDF schite parcele” si “Fisier PDF 

informatii parcele.  

“Fisierul PDF schite parcele” este un fisier in format PDF ce contine hartile cu parcelele ce au fost 

digitizate de fermier. Acest fisier este salvat automat in serverul central al APIA si este indicat sa fie 

salvat si de fiecare fermier in calculatorul personal. Spre deosebire de forma proiect de dinainte de 

finalizare, forma finalizata este scrisa cu negru iar cuvantul PROIECT dispare. 

“Fisierul PDF informatii parcele” contine insasi declaratia de suprafata a fermierului.  

Acest fisier se tipareste pe hartie, se semneaza de catre fermier (si daca este cazul se stampileaza), 

apoi se adauga la restul cererii de plata si se depune la centrul APIA de care apartine fermierul de unde 

se ia un numar de inregistrare.  

 

ATENTIE! Faptul ca ati digitizat parcelele si ati finalizat introducerea datelor, NU inseamna ca ati 

depus cererea de plata. Cererea de plata se depune la centrul APIA  la care sunteți inregistrat și 

pe langă documentele generate din aplicația IPA-ONLINE sunt necesare si documentele 

menționate in O R D I NUL MADR privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe 

suprafaţă pentru anul de cerere din campania curentă. 
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6. IDENTIFICARE  ZONE DE INTERES ECOLOGIC IN VEDEREA PREGĂTIRII 

PENTRU NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ 2014-2020. 
 

În conformitate cu art. 6 din Ordinul MADR Nr. 32 /25.02.2013: 

(1) Odată cu depunerea cererii de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, pentru pregătirea aplicării 

politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să declare, să identifice și să delimiteze 

suprafețele de teren ce constituie zone de interes ecologic, prin intermediul aplicației IPA-online. Pentru 

a beneficia de drepturi de plată pe suprafață prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 

2014-2020, fermierii trebuie să respecte practici agricole în beneficiul climei şi mediului, cum ar fi: 

diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente și a zonelor de interes ecologic situate pe 

suprafețele agricole eligibile. Tipurile de zone de interes ecologic sunt definite în anexa nr. 4 la 

formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013. 

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) fermierii care exploatează suprafeţe agricole mai mici de 10 

ha, fermierii ale căror suprafețe agricole eligibile sunt utilizate în totalitate ca pajişti permanente, precum 

și fermierii ale căror suprafețe eligibile sunt cultivate în sistem de agricultură ecologică 

În Anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 sunt definite 

zonele de interes ecologic după cum urmează: 

Terase: construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul  curbelor de 
nivel, pe terenuri agricole în pantă; 

Gardurii vii: şiruri de arbuşti, formate din diferite specii, cu lăţimea de maxim 6 metri, situate pe terenuri 
agricole; 

Iazuri: acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafaţa de maxim 0,5 ha, care să ocupe 
maxim 25% din suprafaţa unei parcele de teren agricol; 

Şanţuri sau canale de maxim 4 metri lăţime, inclusiv unele cursuri de apă utilizate pentru irigaţii, 
precum şi taluzurile exterioare ale canalelor/digurilor de irigaţii sau taluzuri ale canalelor de desecare, 
cursurilor de apă utilizate pentru irigaţii (exclusiv canalele betonate);  

Şiruri  de arbori: şiruri  de arbori formate din cel puţin 5 arbori; 

Perdele forestiere anti-vânt: perdele forestiere anti-vânt, a căror lăţime este de până la 10 m; 

Grupuri de arbori ce ocupă o suprafaţă de maxim 0,3 ha/grup, care să ocupe maxim 25% din 
suprafaţa parcelei; 

Arbori izolaţi; 

Garduri tradiţionale de piatră; 

Vegetaţie specifică zonelor umede: vegetaţie specifică zonelor umede care să ocupe maxim 25% din 
suprafaţa parcelei; 

Benzi tampon: 
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- fâşii de protecţie înierbate (impuse de Directiva Nitrati şi Regulamentul pesticide) situate în vecinatatea 
apelor de suprafaţă, cu lăţimea de minim 1 m (pentru terenuri cu panta de până la 12%)  şi de minim 3 
m (pentru terenuri cu panta de peste 12%) pe care utilizarea fertilizanţilor şi a pesticidelor este interzisă. 

- benzi înierbate dintre rândurile de culturi permanente (vii, livezi etc.), margini de sole; aceste benzi pot 
fi din vegetaţie spontană/cultivată, care nu necesită udare, fertilizare sau tratamente fitosanitare; 

Zone împădurite: terenuri agricole împădurite prin Măsura 221 ”Prima împădurire a terenurilor agricole” 
în cadrul PNDR 2007-2013. 

Având in vedere faptul că este necesară delimitarea acestor zone de interes ecologic numai pentru 

fermierii care solicită sprijin pentru o suprafață mai mare de 10 ha, este necesar ca să se delimiteze 

aceste zone de interes ecologic imediat după digitizarea parcelelei agricole, astfel încât să nu se omită 

delimitarea lor. 

6.1. DELIMITARE TERASE 

Tersasele sunt construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul  

curbelor de nivel, pe terenuri agricole în pantă. 

Terasa este formată din platformă plus suprafaţa ocupată de taluz. Acestea sunt definite în 

documentațiile de specialitate în funcție de tipul de terasă. Lățimea terasei se măsoară de la baza 

taluzului și include și platforma terasei.  

 

Exemplu pentru măsurarea lățimii tesasei pentru o cultură în teren arabil: 
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Principiul de măsurare și delimitare este același și pentru plantațiile pomicole sau plantațiile viticole. 

 

În aplicația IPA-ONLINE delimitarea și atributarea unei terase se face in felul următor: 

Se delimiteaza terasa pe limitele, se salvează și se atributează in mod corespunzător conform imaginii 

de mai jos. 

 

După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, terasa, va primi un număr unic și se va 

aloca parcelei fermierului cu care aceasta se intersectează. 
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6.2. DELIMITARE GARDURI VII 

Un gard viu aflat la limita unei culturi în în teren arabil este reprezentat pe imaginea ortofoto în exemplul 

de mai jos: 
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Delimtarea pe imaginea ortofoto trebuie realizată astfel incat să fie acoperită zona cu gard viu. Trebuie 

avut in vedere faptul că aceste zone delimitate ca şiruri de arbuşti, formate din diferite specii,  să nu 

aibă o lăţimea mai mare de 6 metri, si trebuie să se regăsească pe terenuri agricole. 

 
In aplicația IPA-ONLINE se vor alege opțiunile conform imaginii de mai jos. 
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După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, garduri vii delimitată va primi un număr unic 

și se va aloca parcelei fermierului cu care aceasta se intersectează. 

 

3.10.3. DELIMITARE IAZURI 

Iazurile sunt  acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafaţa de maxim 0,5 ha, care să 
ocupe maxim 25% din suprafaţa unei parcele de teren agricol. 

Un exemplu de iaz este prezentat in fotografia de mai jos.

 

Delimitarea lui cu ajutorul aplicației IPA-online se face urmărind detaliile de pe imaginea ortofoto in 
conformitate cu imaginea de mai jos. 

 
După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, iazuri, delimitată va primi un număr unic și 

se va aloca parcelei fermierului cu care aceasta se intersectează. 
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3.10.4. DELIMITARE ȘANȚURI SAU CANALE 

Şanţurile sau canale de maxim 4 metri lăţime, inclusiv unele cursuri de apă utilizate pentru irigaţii, 
precum şi taluzurile exterioare ale canalelor/digurilor de irigaţii sau taluzuri ale canalelor de desecare, 
cursurilor de apă utilizate pentru irigaţii (exclusiv canalele betonate) fac parte din zonele de interes 
ecologic. Acestea vor fi delimitate dacă sunt în proprietatea fermierului și se regăsesc la limita unei 
parcele solicitate pentru sprijin, parcelă care nu este utilizată ca pajişte permanente sau nu se 
regăsește sub angajament de agricultură ecologică. 

Un astfel de canal este reprezentat în imaginea ortofoto de mai jos și are o lățime mai mică de 4 

metri. 

 
Fotografia de la fața locului: 

 
Delimitarea cu ajutorul aplicației IPA-ONLINE se face conform imaginii de mai jos: 
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După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, ”Șanțuri sau canale” delimitată va primi un 

număr unic și se va aloca parcelei fermierului cu care aceasta se intersectează. 

3.10.5. DELIMITARE ȘIRURI DE ARBORI 

Șirurile  de arbori trebuie să fie formate din cel puțin 5 arbori în linie.  

 

Delimitarea în aplicația IPA ONLINE se face utilizand opțiunile din imaginea de mai jos.  
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Fotografia din teren ne arată un șir de arbori 

 

Un alt exemplu de șiruri de arbori: 
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3.10.6. DELIMITARE PERDELE FORESTIERE ANTI VÂNT 

Perdelele forestiere anti-vânt, a căror lăţime este de până la 10 m pot fi delimitate ca elemente 

de interes ecologic. Acestea pot fi ușor vizibile pe imaginea ortofoto, vezi exemplul de mai jos cu 

o perdea forestieră de 8 metri lățime. 

 
Delimitarea in aplicația IPA-ONLINE se face în conformitate cu imaginea de mai jos, și 

atributarea corespunzătoare. Înainte de delimitarea zonei se măsoară pe imagine pentru a 

compara lățimea cu lățimea maximă admisă pentru perdelele forestiere anti-vânt(10 metri) și 

numai dacă lățimea este mai mică se delimitează aceste elemente de interes ecologic. 

 

 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 76                                                
 

Fotografia din teren pentru o astfel de perdea forestieră este următoarea: 

 
După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, ”perdele forestiere anti-vânt” delimitată va 

primi un număr unic și se va aloca parcelei fermierului cu care aceasta se intersectează. 

 

3.10.7. DELIMITARE GRUPURI DE ARBORI 

Pentru grupurile de arbori care fac parte din zonele de interes ecologic sunt restricții legate de suprafața 
maximă ce nu poate depăși 0,3 ha/grup dar nici mai mult de 25% din suprafaţa parcelei căreia îi sunt 
asociate aceste grupuri de arbori. 

Cum se delimitează cu ajutorul aplicației IPA-ONLINE? 

1. Digitizarea  unui grup de arbori  de  la marginea parcelei: 

Se selecteaza butonul “Digitizare poligon” si se digitizeaza zona de interes ecologic ca o parcela noua. 

In momentul  inchiderii parcelei  se deschide automat fereastra de introducere a datelor alfanumerice, 

se selecteaza in partea stanga sus butonul  “zone de interes ecologic”, iar din lista “Tipul zonei de 

interes ecologic” se selecteaza  zona de interes ecologic  dorita dupa care se apasa butonul “Salvare”. 
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In raportul “IPA-Online-Lista zone de interes ecologic” este adaugata automat zona digitizata anterior. 

 

2. Digitizarea  unui grup de arbori  în interiorul parcelei: 

Se selecteaza butonul “Digitizare poligon” si se digitizeaza zona de interes ecologic ca o parcela noua. 
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3.10.8. DELIMITARE  ARBORI IZOLATI 

 

Arborii izolati  care se regăsesc pe parcelele fermeirilor altele  decât cele care sunt utilizate în totalitate 

ca pajişti permanente, precum și suprafețe eligibile sunt cultivate în sistem de agricultură ecologică 

trebuie delimitați ca atare și fac parte din zonele de interes ecologic. 

Un arbore izolat aflat într-o cultură în teren arabil este reprezentat pe imaginea ortofoto în exemplul de 

mai jos: 
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Fotografia de la fața locului este: 

 

 

Delimtarea pe imaginea ortofoto trebuie realizată astfel incat să fie acoperită coroana. 

 

 

A nu se delimita umbra, dacă pe imaginea ortofoto există umbră. 
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În aplicația IPA-ONLINE se va alege opțiunea conform imaginii de mai jos: 

 

 

3.10.9. DELIMITARE GARDURI TRADIȚIONALE DE PIATRĂ 

În conformitate cu regulamentul 1200/2009 zidurile de piatră sunt structuri construite de om din 

cărămidă sau piatră, cum ar fi ziduri construite din piatră uscată și mortar. 
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Acestea se delimitează utilizând aplicația IPA-ONLINE și se va alege opțiunea conform imaginii de mai 

jos: 

 

 

După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, ” garduri tradiționale de piatră” delimitată va 

primi un număr unic și se va aloca parcelei fermierului cu care aceasta se intersectează. 
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3.10.10. DELIMITARE VEGETAŢIE SPECIFICĂ ZONELOR UMEDE 

Vegetaţie specifică zonelor umede trebuie să ocupe să ocupe maxim 25% din suprafaţa parcelei. 
Aceasta se regăsește de obicei la marginea parcelelor agricole în zone cu excces de umiditate. 

Pe imaginea ortofoto pot fi usor delimitate dacă sunt susținute de fotografii din teren sau de către 
fermeirii care cunosc bine zona care urmează a fi delimitată. 

 
Pe fotografia realizată în teren se poate ușor distinge vegetația specifică zonelor umede, trestia 

în cazul de mai jos. 

 
Acestea se delimitează utilizând aplicația IPA-ONLINE și se va alege opțiunea conform imaginii de mai 

jos: 
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3.10.11. DELIMITARE BENZI TAMPON 

3.10.11.1. FÂŞII DE PROTECŢIE ÎNIERBATE (IMPUSE DE DIRECTIVA NITRATI ŞI REGULAMENTUL 

PESTICIDE) SITUATE ÎN VECINATATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ, CU LĂŢIMEA DE MINIM 1 M (PENTRU 

TERENURI CU PANTA DE PÂNĂ LA 12%) 

Pentru a putea identifica panta blocului este necesar a fi consultat câmpul ”Panta medie” apelând 

butonul:  
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Dacă panta blocului fizic este mai mica de 12%, fâşiile de protecţie înierbate (impuse de 

directiva nitrati şi regulamentul pesticide) situate în vecinatatea apelor de suprafaţă 

se pot delimita dacă lăţimea acestora este de minim 1 m. 

 

 

 

Acestea se delimitează utilizând aplicația IPA-ONLINE și se va alege opțiunea conform imaginii de mai 

jos: 

 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 85                                                
 

 

 

3.10.11.2. FÂŞII DE PROTECŢIE ÎNIERBATE (IMPUSE DE DIRECTIVA NITRATI ŞI REGULAMENTUL 

PESTICIDE) SITUATE ÎN VECINATATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ, CU LĂŢIMEA DE MINIM 3 M (PENTRU 

TERENURI CU PANTA DE PESTE 12%) PE CARE UTILIZAREA FERTILIZANŢILOR ŞI A PESTICIDELOR 

ESTE INTERZISĂ. 

Pentru a putea identifica panta blocului este necesar a fi consultat câmpul ”Panta medie” apelând 

butonul:  

 

 

Dacă panta blocului fizic este mai mare de 12%, fâşiile de protecţie înierbate (impuse de directiva 

nitrati şi regulamentul pesticide) situate în vecinatatea apelor de suprafaţă se pot delimita dacă 

lăţimea acestora este de minim 3 metri. 
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Pe imaginea ortofoto o astfel de banda înierbată este reprezentată în imaginea de mai jos. 

 

 

Acestea se delimitează utilizând aplicația IPA-ONLINE și se va alege opțiunea conform imaginii de mai 

jos: 



 

 
Manual utilizare IPA ONLINE – Versiunea 3_campania 2013                                 Pagina: 87                                                
 

 

 

 

3.10.11.3. BENZI ÎNIERBATE DINTRE RÂNDURILE DE CULTURI PERMANENTE (VII, LIVEZI ETC.), 

MARGINI DE SOLE; ACESTE BENZI POT FI DIN VEGETAŢIE SPONTANĂ/CULTIVATĂ, CARE NU NECESITĂ 

UDARE, FERTILIZARE SAU TRATAMENTE FITOSANITARE; 

 

Pot face parte din zonele de interes ecologic daca sunt respectate condițiile mai sus menționate, 

adică sunt benzi din vegetaţie spontană/cultivată, care nu necesită udare, fertilizare sau 

tratamente fitosanitare. 

 

In fotografia de mai jos se poate vedea o bandă înierbată dintre două rânduri de vie. 

 
Pe imaginea ortofoto se poate identifica o astfel de zonă dacă fermeirul cunoaște locația parcelei 

si a zonei inierbate. Zonele dintre randurile de vie pot fi considerate ca zone de interes ecologic 

dacă respectă cerințele mai sus menționate. 
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Acestea se delimitează utilizând aplicația IPA-ONLINE și se va alege opțiunea conform imaginii de mai 

jos: 

 
După apasarea butonului salvare, zona de interes ecologic, ” benzi înierbate dintre rândurile de culturi 

permanente, margini de sole” delimitată va primi un număr unic și se va aloca parcelei fermierului cu 

care aceasta se intersectează. 
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3.10.12. DELIMITARE ZONE ÎMPĂDURITE 

 

Terenurile agricole împădurite prin Măsura 221 ”Prima împădurire a terenurilor agricole” în 

cadrul PNDR 2007-2013 fac parte din zonele de interes ecologic. 

Pe imaginea ortofoto pot fi delimitate cu ușurință dacă fermeirul cunoaste locația parcelei 

pentru care s-a realizat prima împădurire. de asemenea poate utiliza măsurătorile GPS realizate 

la înfiintarea parcelei de primă împădurire a terenurilor agricole. 

 
Acestea se delimitează utilizând aplicația IPA-ONLINE și se va alege opțiunea conform imaginii de mai 

jos: 
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7. ANEXE 

 

7.1. ANEXA 1.  BUTOANE DIN BARA PRINCIPALA DE COMENZI 

 

 

 - Afisare harta completa 

 - Zoom pentru zona selectata 

 - 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 
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 - Asistenta 

 - Selectare parcela prin punct 

 - Selectare parcela prin zona selectata 

 - Informatii din baza de date IACS (APIA) 

 - Lista parcelelor digitizate 

 - Controlul parcelelor digitizate 

 - Finalizarea declaratiei de suprafata 

 - Fisier PDF schite parcele 

 - Fisier PDF informatii parcele 

 - Reincarcare 

 - Stabilire coordonate 

 - Incarcare date GPS 

 - export de date vectoriale 

 

7.2. ANEXA 2 BUTOANELE CORESPUNZATOARE TAB-ULUI “DIGITIZARE PARCELA” 
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 - digitizare poligon 

 - deplasare punct de baza 

 - introducere punct de baza 

 - stergere punct de baza 

  - stergere lista geometrii 

 - digitizare linie 

 - 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 
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7.3. ANEXA 3 BIFE CORESPUNZATOARE TAB-ULUI “HARTI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conturul grafic al Romnaiei 

Limitele administrative ale județelor Romaniei 

Limitele administrativ teritoriale ale comunelor Romaniei 

Sunt afișate informații referitoare la parcelele digitizate in 
campania 2012 
Se afișează în etichetă identificatorul fermierului-parcela-
suprafața 
Se afișează parcelele modificate 
Se afișează identificatorul fermierului și parcela 

Nu se afișează eticheta 

Sunt afișate informații referitoare la parcelele digitizate 
in campania 2011 
Se afișează în etichetă identificatorul fermierului-
parcela-suprafața 
Se afișează parcelele modificate 
Se afișează identificatorul fermierului și parcela 
Nu se afișează eticheta 

Sunt afișate informații referitoare la parcelele digitizate in 
campania 2013 
Se afișează în etichetă identificatorul fermierului-parcela-
suprafața 
Se afișează parcelele modificate 
Se afișează identificatorul fermierului și parcela 
Nu se afișează eticheta 
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Sunt afișate informații referitoare la parcelele digitizate in 
campania 2010 
Se afișează în etichetă identificatorul fermierului-parcela-
suprafața 
Se afișează parcelele modificate 
Se afișează identificatorul fermierului și parcela 
Nu se afișează eticheta 
 
Sunt afișate informații referitoare la parcelele digitizate in 
campania 2009 
Se afișează în etichetă identificatorul fermierului-parcela-
suprafața 
Se afișează parcelele modificate 
Se afișează identificatorul fermierului și parcela 
Nu se afișează eticheta 

 

Sunt afișate informații referitoare la suprapunerile dintre 
parcelele digitizate in campania curenta (vizibil pentru 
operatori APIA) 
 
 
 
Sunt afișate informații GPS acolo unde acestea sunt 
disponibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt afișate informații referitoare la controalele 
efectuate de APIA in anii precedenti. Informațiile 
sunt vizibile numai pentru fermeirii controlați, 
pentru fiecare parcelele individuale. 
In Controlul clasic an sunt afișate rezultatele 
controalelor clasice pe teren. 
 
In Controlul teledetecție  an sunt afișate rezultatele 
controalelor prin teledetecție. 
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Aici sunt afișate informațiile despre blocurile fizice 
din campaniile 2012 până in campania 2008. Dacă se 
actiează căsuța de la Categoria folosință sau panta 
medie:12% se vor afișa pe ecran valorile 
corespunzătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloc fizic date primare conține datele brute din 
stratul de lucru inclusiv suprafețele considerate ca 
neagricole din punct de vedere al fotointerpretării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In această zonă se pot afișa delimitările 
vectoriale ale zonelor în care se poate 
aplica pentru măsuri de AGROMEDIU, 
pentru acele măsuri care sunt limitate la 
numite zone. Prin activarea 
corespunzătoare a stratului se poate 
vedea dacă parcela se regăsește în una 
din zonele de agromediu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In această zonă se pot afișa delimitările 
vectoriale ale zonelor în care se poate 
aplica pentru măsuri de ZONE 
DEFAVORIZATE. Prin activarea 
corespunzătoare a stratului se poate 
vedea dacă parcela se regăsește în una 
din zonele defavorizate. 
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In 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In arealele delimitate de ”Zone Conservare Specială” sunt definite zonele in care sunt 
interzise orice fel de activităti umane in conformitate cu OUG nr. 57 din 20 Iunie 2007, 
art. 22. 
 
În zonele SCI (Situri de Importanţă Comunitară) definite prin  Directiva 92/43/CEE 
privind conservarea habitatelor naturale și Legea 49/2011 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, sunt necesare 
consultări cu reprezentații Ministerului Mediului și Pădurilor pentru a vă comunica ce 
fel de activități sunt interzise sau se pot practica cu anumite restricții. Acestea se 
regăsesc  în cerințele SMR-5. 
 
În zonele SPA (Arii de Protectie Speciala Avifaunistica) definite prin Directiva 
2009/147/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice și legea 49/2011 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice sunt 
necesare consultări cu reprezentații Ministerului Mediului și Pădurilor pentru a vă 
comunica ce fel de activități sunt interzise sau se pot practica cu anumite restricții. 
Acestea se regăsesc  în cerințele SMR1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 casuței corespunzătoare vor fi afișate 
hărțile cadastrale acolo unde sunt disponibile. 
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Prin activarea casuței corespunzătoare vor fi afișate 
informații despre Localități (un punct cu denumirea 
localității), râuri (sunt afișate cu o linie pe mijlocul 
cursului de apă) respective lacuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin activarea casuței 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 respective utilizate 
pentru realizarea controalelor prin teledetectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin activarea optiunilor  corespunzătoare vor fi 
afișate imaginile ortofoto respective harta de 
ansamblu care este afișată implicit și apare doar la o 
scară de vizualizare mică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


