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cu depunere online
SECŢIUNE GENERALĂ
A PREZENTARE GENERALĂ
   A1 Măsura:
A2  Denumire/Nume și prenume solicitant:
A3 Titlul:
A4 Regiunea de depunere a proiectului:
Regiunea de dezvoltare
Judeţ
RAMBURSAREA PRIMELOR DE ASIGURARE AFERENTE CONTRACTULUI DE ASIGURARE NR:
DIN DATA DE:
A5 Informații privind sectorul vegetal/ zootehnic asigurat din cadrul exploatației agricole, conform Contractului de asigurare și IACS1) /Registrul exploatațiilor ANSVSA2) / Registrul agricol3)
1) În cazul în care a fost depusă la APIA Declarația de suprafață - Anexă la Cererea unică de plată.2) În cazul speciilor de animale înregistrate în Registrul exploatațiilor ANSVSA.3) În cazul în care nu a fost depusă la APIA Declarația de suprafață - Anexă la Cererea unică de plată și/sau în cazul în care în cadrul exploatației există specii de animale/păsări care nu se regăsesc în Registrul exploatațiilor ANSVSA.
Tarlaua
Suprafața culturii/plantației (ha)
Sectorul asigurat
Cultura
Numar Capete
Specia
Cod EUROSTAT
Altă cultură
Nr familii de albine
A7 Denumirea societății de asigurare:
A7.1 Cod unic de înregistrare societate de asigurare:
Denumirea societății de asigurare:
B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
Judeţ
Oraș/ Comuna
Sat
Cod postal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix
Telefon mobil
Fax
E-mail
Apartament/ Cameră/birou
Etaj
B1.1 Informaţii privind solicitantul
Număr de înregistrare în Registrul de funcționare
Data de înfiinţare
Cod Unic de Înregistrare
Statutul juridic al solicitantului
Codul/Codurile în Registrul Naţional al Exploataţiilor ANSVSA
Valabil pâna la:
Data naşterii
de:
Eliberat la data de
Nr.
Seria          
Act de identitate
   C.I.  Pasaport   Alt doc. 
Nelimitat
Cod Numeric Personal - CNP
Codul/Codurile în Registrul Naţional al Exploataţiilor ANSVSA
B1.2 Domiciliul stabil al solicitantului / Reședinţa 
Numele organizatiei de producatori
Solicitantul este membru al unei organizatii de producatori, definite conform prevederilor Ordinului nr 406/ 2017, cu modificările și completările ulterioare.
Localitatea
Țara
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reședinţa din România
B1.2 Domiciliul stabil al solicitantului / Reședinţa din România
Apartament
B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei precum şi
specimenul de semnătură:
Se completeaza doar de catre solicitantii care au completat sectiunea B1.1.1
LEGAL
Nume
Prenume
Funcţie
Reprezentant
Specimen de 
semnătură
B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect 
Se completeaza doar de catre solicitantii care au completat sectiunea B1.1.1
Act de identitate
C.I.
Seria      
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil pâna la:
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect (asociat unic / asociat / administrator/ împuternicit):
Data naşterii
Alt doc.
Pasaport
Nelimitat
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Telefon fix 
Fax
E-mail
Scara
Bloc
Nr.
Strada
Cod postal
Judeţ
Oraș/ Comuna
Sat
Telefon mobil
Apartament
Etaj
Țara
Localitatea
 C. VALOAREA SPRIJINULUI
C.1 Valoarea totală a primei de asigurare
C.2 Valoarea sprijinului nerambursabil 
Lei
Lei
Lei
C.1.1 Valoarea primei de asigurare eligibile
C.1.2 Valoarea primei de asigurare neeligibile
Lei
D1 = D.1.1 + D.1.2
D2 = 70% x D1.1 (dacă valoarea totală S.O. din secțiunea C este < decât 12.000)
sau
D2 = 55% x D1.1 (dacă valoarea totală S.O. din secțiunea C este >= 12.000)

EURO
EURO
EURO
EURO
C.3 Curs EURO
(Cursul de schimb valabil la 1 ianuarie a anului în cadrul căruia este depusă cererea de finanțare stabilit de către Banca Central Europeană şi publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html)
Lei
SECŢIUNE SPECIFICĂ SUBMĂSURA 17.1
D. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Listă documente
Obligatoriu pentru toate cererile de finanțare	
Obligatoriu, dacă cererea de finanțare impune
Număr pagini document 
 1. Contractul de asigurare și anexele la acesta
 2. Lista cu lucrările aferente culturii/ plantației asigurate începând cu pregătirea terenului și până la recoltarea/ culegerea acesteia (inclusiv această lucrare), în care să se regăsească și perioada de realizare a lucrărilor agricole (luna) (calendarul lucrărilor) 1)
 3. Documentul/ documentele care atestă plata a cel puţin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare (valoarea eligibilă şi neeligibilă a contractului de asigurare): 
- ordinul de plată si extrasul de cont bancar și/sau
- chitanța și/ sau
- bonul fiscal, chitanța de POS și extrasul de cont bancar (în cazul plăților realizate cu cardul)
 4. Extrasul din Registrul agricol emis pentru solicitantul finanțării de către autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor actualizat (capitolele I-VIII, XIV, XVI) din care să rezulte emitentul extrasului și denumirea entității care deține exploatația agricolă. 2)
5. Documente aferente ultimul an fiscal, care au fost depuse la administrația fiscală: 3) 
 a) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (pentru PF/ PFA/ II/ IF) 
 sau
b)Bilanţul anual (pentru persoanele juridice înregistrate la ONRC)
sau
c) Bilanțul anual, balanța analitică a contului 751 (în care sunt evidențiate veniturile din activități agricole), Contul de rezultat patrimonial (Anexa 2 la bilanțul anual) și Contul de execuție bugetară - venituri (Anexa 5 la bilanțul anual) (pentru persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC).
 6. Actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice (pentru persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC)
 7. Actul de identitate al persoanei fizice / reprezentantului legal
8. Documentul în care să se regăsească denumirea şi adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al contului prin care se derulează sprijinul FEADR
 9. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru plata sprijinului (dacă  este cazul).
1) se anexează doar în cazul cererilor de finanțare aferente contractelor prin care sunt asigurate și culturi2) se anexează extrasele emise de către autoritățile locale pe raza cărora se află exploatația solicitantului finanțării, doar în cazul în care solicitantul nu a depus Declarația de suprafață – Anexă la Cererea unică de plată și/ sau în cazul în care în cadrul exploatației există specii de animale/ păsări care nu se regăsesc în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA3) se anexează doar în cazul solicitanților care nu au depus la APIA Cererea unică de plată pentru care să fi primit sprijinul în anul anterior de plată/ solicitanților care nu sunt înregistrați în ONRC/ solicitanților persoane fizice
 
E. DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALAgenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu sediul in Știrbei Vodă nr. 43, București, Sector 1, telefon 021.315.67.79 colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Prin acest document, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleAdresa: Știrbei Vodă nr. 43, București, Sector 1Număr de telefon: 021.315.67.79b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:E-mail: dpo@afir.infoAdresa: Știrbei Vodă nr. 43, București, Sector 1Număr de telefon: 031.860.27.33c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal     Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare pentru PNDR, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru Programul SAPARD, în conformitate cu OUG nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru următoarele:• primirea cererilor de finanțare;• verificarea cererilor de finanțare;• selectarea proiectelor finanțate;• stabilirea obligațiilor contractuale;• efectuarea vizitelor pe teren;• verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;• raportarea progresului măsurilor;• autorizarea plății către beneficiari;• efectuarea plății către beneficiari;• înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;• managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor;• informare și promovare a PNDR.    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personal     În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:• Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.),• Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFIR a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională,• Comisia Europeană, în scopul monitorizării și controlului privind Programele SAPARD și PNDR.e) Transferul datelor în afara țăriiDatele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile.f) Perioada stocării datelor  Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).
g) Drepturile persoanei vizate      Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:• dreptul de acces;• dreptul la rectificarea datelor;• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");• dreptul la restricționarea prelucrării;• dreptul la portabilitatea datelor;• dreptul la opoziție;• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;• dreptul la o cale de atac judiciară;• dreptul de a fi notificat de către operator.      Prin prezenta, declar că am fost informat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
       Semnatura solicitant/ Reprezentant Legal …………………..
       Data .......................................
F.  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 
Prin această declaraţie solicitantul              
cunoscând prevederile Codului Penal privind la falsul în declaraţii, care solicită asistenţă financiară nerambursabilă prin Programul FEADR pentru Cererea de finanțare aferentă Sub-măsurii 17.1, cu titlul
1. Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștiință faptul că cererea de finanțare poate fi actualizată / modificată numai în vederea menținerii / obținerii eligibilității, în cazul în care, în urma revizuirii PNDR 2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană, conține cerințe noi / diferite pentru sub-măsura lansată.
2. Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile aferente solicitantului și contractului de asigurare privind acordarea sprijinului prevăzute în Ghidul Solicitantului și anexele la acesta și mă angajez să le respect pe toată durata de executie a Deciziei de finanțare.
3. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile din Cererea de Finanţare şi din documentele anexate acesteia sunt corecte şi mă angajez să respect condiţiile cerute în reglementările referitoare la PNDR 2014 - 2020 şi pe cele legate de Decizia de finanțare și anexa la aceasta şi să furnizez periodic, la cerere, documentele justificative necesare
4. Declar pe propria răspundere că voi notifica autoritatea contractantă cu privire la orice modificare a clauzelor contractului de asigurare care face obiectul prezentei cereri de finanțare, inclusiv cele referitoare la suprafețele/ animalele/ păsările asigurate.
5. Declar că nu sunt într-unul din următoarele cazuri:
a. Acuzat din cauza unei greşeli privind conduita profesională având ca soluţie finală res judicata (împotriva căreia niciun apel nu este posibil).
b. Vinovat de grave deficienţe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenţia le poate justifica.
c. Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de Autoritatea Contractantă ca o condiţie de participare la contractare.
d. Nerespectarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în legatură cu un alt Contract/ Decizie de Finanţare încheiat cu AFIR sau alte contracte finanţate din fonduri europene.
e. Încercarea de a obţine informaţii confidenţiale sau de influenţare a AFIR în timpul procesului de evaluare a cererii de finanțare şi nu voi face presiuni la adresa evaluatorului. 
6. Declar pe propria raspundere faptul că am luat la cunoștință și mă angajez să respect Politica anti-mită, publicată pe site-ul oficial al AFIR, pe toată durata de execuție a Deciziei de finanțare.
Semnătura solicitant / reprezentant legal          
Data
                              REGULI DE COMPLETARE                                       Se va depune o Cerere de Finanțare pentru fiecare contract de asigurare încheiat, chiar dacă respectivul contract este aferent unuia/mai multor obiecte asigurate (culturi/plantații/animale/păsări).
 
  În secțiunea A3 în câmpul "NR." se va completa dacă este cazul, și seria contractului de asigurare.
 
  Secțiunea A4 se va completa cu județul pe raza căruia solicitantul are sediul social/domiciliul stabil/reședința.
   În secțiunea A5 solicitantul trebuie să selecteze sectorul asigurat (vegetal/zootehnic), codul EUROSTAT și cultura/specia asigurată.
 
  În secțiunea B.1.1.1 la rubrica "Nr. de înregistrare în registrul de funcționare", se va completa Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului / Registrul asociațiilor și fundațiilor / alte Registre de evidență.
În cazul în care la secțiunile B1.2/ B2.2 nu trebuie completată nicio informație la câmpul ”Stradă”, se va completa cu ”-„.
 La secțiunea B2.1, pentru reprezentantul legal – persoană fizică nerezidentă, câmpul ”Cod/Număr personal” se va completa cu codul de identificare al persoanei fizice conform actului de identitate valabil; acest câmp se va completa doar în cazul în care persoana respectivă nu are un CNP alocat, conform actului de identitate valabil.
 
La secțiunea B2.1 pentru reprezentantul legal și la secțiunea B1.1.2 pentru solicitantul persoană fizică, se va bifa căsuța ”Nelimitat” doar în cazul în care actul de identitate are valabilitate nelimitată.
 
  În Secțiunea C se completează doar câmpurile C1.1 si C1.2.  În Secțiunea D - Lista documentelor anexate se vor bifa documentele aferente categoriilor asigurate (culturi și/sau animale), fiind menționat și numarul paginilor aferent documentelor anexate. (documentele de tip PDF se anexează scanat sau cu semnatură electronică, utilizând o semnatură electronică validă). În această secțiune trebuie bifate şi anexate toate documentele din coloana “Obligatoriu pentru toate cererile de finanțare”, cu exceptia documentului de la pct 2 care se anexează doar în cazul cererilor de finanțare aferente contractelor prin care sunt asigurate și culturi.  Secțiunile E - Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal și F - Declarația pe proprie răspundere a solicitantului se vor semna și data.  În cazul în care se alege optiunea “Semnatură olografă” reprezentantul legal va trebui să  semneze în casetele dedicate din secțiunile B1.3, E și F.
  În cazul în care se alege optiunea “Semnatură electronică” reprezentantul legal/ solicitantul va trebui să aplice semnătura electronică doar în caseta dedicată din Secțiunea F. În cazul persoanelor juridice, specimenul de semnatură din secțiunea B1.3 nu mai este necesar.  În cazul în care la închiderea formularului apare fereastra cu mesaje de avertizare, aceasta se poate închide și apăsând tasta ENTER.
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4.0
NORD EST
SUD EST
SUD - MUNTENIA
SUD VEST - OLTENIA
VEST
NORD VEST
CENTRU
BUCURESTI-ILFOV
1
2
3
4
5
6
7
8
1
B_1_1_1 -  Grâu comun (inclusiv seminţe)
B_1_1_2 -  Grâu dur (inclusiv seminţe)
B_1_1_3 -  Secară (inclusiv seminţe)
B_1_1_4 -  Orz+Orzoaică (inclusiv seminţe)
B_1_1_5 -  Ovăz (inclusiv seminţe)
B_1_1_6 -  Porumb boabe (inclusiv seminţe)
B_1_1_7 -  Orez (inclusiv seminţe)
B_1_1_99 -  Alte cereale (sorgul, triticale, meiul, hrişca, iarba-cănăraşului, altele) (inclusiv seminţe)
B_1_2_1 -  Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce (inclusiv seminţe)
B_1_2_2 -  Linte, bob, măzăriche, năut (inclusiv seminţe)
B_1_3 -  Cartofi(inclusiv cartofi noi,material săditor,cartof dulce destinat consumului uman)
B_1_4 -  Sfeclă de zahăr (exclusiv seminţe)
B_1_5 -  Plante rădăcinoase pentru nutreț (sfecla furajeră, alte plante furajere din familia brasiceelor, morcovi furajeri, batata(cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc)(exclusiv seminţe)
B_1_6_1 -  Tutun
B_1_6_2 -  Hamei
B_1_6_4 -  Rapiţă (inclusiv seminţe)
B_1_6_5 -  Floarea soarelui (inclusiv seminţe)
B_1_6_6 -  Soia (inclusiv seminţe)
B_1_6_7 -  In pentru ulei (inclusiv seminţe)
B_1_6_8 -  Alte plante pentru ulei (ricin, şofrănaş, susan, arahide, mac, muştar, alte culturi oleaginoase) (inclusiv seminţe)
B_1_6_9 -  In textil (exclusiv seminţe)
B_1_6_10 -  Cânepă (exclusiv seminţe)
B_1_6_12 -  Plante medicinale și aromatice inclusiv ceaiul, cafeaua şi cicoarea pentru cafea: muşeţel, mătrăguna, menta, mac, angelica, chimen, genţiana, iasomia, lavanda, levănțica, origanul, şofranul, salvia, valeriana, gălbeneaua, etc.
B_1_6_99 -  Alte plante industriale - cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nemenţionate în altă parte, sorgul tehnic (pentru mături)
B_1_7_1_1 -  Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp:- varză, conopidă, broccoli, sparanghel,- legume pentru frunze (praz, salată, spanac, etc.),- tomate,- porumb dulce,- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori,- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichi, napi,- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului),- fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)
B_1_7_1_2 -  Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în grădină destinate comercializării:- varză, conopidă, broccoli, sparanghel,- legume pentru frunze (praz, salată, spanac, etc.),- tomate,- porumb dulce,- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori,- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichi, napi,- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului),- fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)
B_1_7_2 -  Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în sere și solarii:- varză, conopidă, broccoli, sparanghel,- legume pentru frunze (praz, salată, spanac, etc.),- tomate,- porumb dulce,- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori,- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi,păstârnac, ceapă, usturoi, ridichi, napi,- legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului),- fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)
B_1_8_1 -  Flori - în câmp:- bulbi de flori, cormi şi tuberculi,- flori tăiate şi boboci,- plante cu flori şi plante ornamentale
B_1_8_2 -  Flori - în sere și solarii:- bulbi de flori, cormi şi tuberculi,- flori tăiate şi boboci,- plante cu flori şi plante ornamentale
B_1_9_1 -  Plante de nutreț:- Iarba temporară,- iarba semănată pe terenuri arabile cedate producţiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani şi chiar sub un an
B_1_9_2_1 -  Plante de nutreț:- alte furaje verzi,- porumb siloz
B_1_9_2_2 -  Plante de nutreț:- Alte furaje verzi (culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum sunt firuţa, cruciferele, facelia dacăsunt recoltate verzi şi nu au fost menţionate în altă parte, măzăriche, lupin dulce)
B_1_9_2_99 -  Alte plante de nutreț (diferite specii de trifoi anual sau peren:- trifoi alb,- trifoi roşu,- trifoi de Alexandria, - diferite varietăţi de lucernă)
B_1_10 -  Seminţe şi seminceri:- semințe de graminee (altele decât cerealele de bază),- seminţe pentru horticultură,- seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase
B_1_11 -  Alte plante (culturi de mică importanţă economică care nu pot fi încadrate în altă categorie)
B_3_1 -  Păşuni și fânețe permanente - pășuni și fânețe
B_3_2 -  Păşuni și fânețe permanente:- pe terenuri accidentate,- păşuni sărace, inclusiv lăstărişul, de obicei nefertilizate şi neîntrebuinţate,- păşuni cu randament scăzut situate în locuri accidentate şi la altitudini mari, care nu sunt cosite,- terenuri stâncoase, terenuri mlăştinoase, bărăganuri
B_4_1_1_1 -  Fructe, pomi și arbuști - climă temperată: Mere, Pere, Piersici și nectarine, Alte fructe: vişine, cireşe, caise, prune, gutui
B_4_1_2 -  Livezi de coacăz, smochin, zmeur, muri, agrişe, cătină, afin, goji, măceşe, soc, lonicera, coarne, aronia, dud
B_4_1_3 -  Fructe, pomi și arbuști: - nuci, alune, migdale, castane
B_4_4_3 -  Vii – struguri de masă
B_4_5 -  Pepiniere
B_4_6 -  Alte culturi permanente: răchita, papura, bambus, salcie, brazi de crăciun
B_6_1 -  Ciupercării pe 100mp (Nr. recolte pe an = 4)(suprafața totală cultivată = suprafața de bază - numărul de cicluri)
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A6 Riscurile eligibile care fac obiectul contractului de asigurare nr. ______ din data de __________ 
AGRA ASIGURARI OSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG VVAG VIENA – SUCURSALA BUCURESTI
ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.
SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
GROUPAMA ASIGURARI S.A.
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
ALTA SOCIETATE DE ASIGURARE
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OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
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Centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice 
Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 
Cooperativă agricolă
Institute de cercetare – dezvoltare
Întreprindere individuală
Intreprindere familială
Persoană fizică autorizată
Societate agricolă
Societate pe acțiuni(SA)
Societate în comandită pe acțiuni(SCA)
Societate în comandită simplă (SCS)
Societate comercială cu capital privat
Societate cooperativă agricolă
Societate în nume colectiv (SNC)
Societate cu răspundere limitată (SRL)
Universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice  din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat
Alte forme de organizare
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