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TABELUL PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE FERMĂ 
 
CALCULUL COEFICIENŢILOR DE PRODUCŢIE STANDARD PENTRU VEGETAL 
 
 
 
Coduri
EUROSTAT
 
 
Denumire culturi
 
 
SO 2010
euro/ha
 Structura în anul 0
 Structura la data depunerii cererii de plată, data îndeplinirii obiectivelor din planul de afaceri
 
 
Diferenţă
Suprafaţa (ha)
Total SO
Suprafaţa (ha)
Total SO
1
2
3
4
5=3*4
6
7=3*6
8=7-5
Grâu comun
Grâu dur
Secară
Orz+Orzoaică
Ovăz
Porumb boabe
Orez
Alte cereale:  sorg, hrişca, mei, triticale, iarba-cănăraşului, altele
Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce
Linte, bob, năut şi măzăriche
Cartofi(inclusiv cartofi noi,material săditor,cartof dulce destinat consumului uman)
Sfeclă de zahăr
Plante rădăcinoase pentru nutreț: sfecla furajeră, alte plante furajere din familia brasiceelor, napi furajeri, morcovi furajeri, batata(cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc,alte rădăcinoase
Tutun
Hamei
Rapiţă
Floarea soarelui
Soia
In pentru ulei
Alte plante pentru ulei: ricin, şofrănaş, susan, arahide, mac, muştar, alte culturi oleaginoase
In textil
Cânepă
Alte plante textile: iuta, cânepa de Manila, sisalul, kenaful
Plante medicinale şi aromatice inclusiv ceaiul, cafeaua şi cicoarea pentru cafea: muşeţel, mătrăguna, menta, mac, angelica,chimen, genţiana, iasomia, lavanda, levănţica, origanul, şofranul, salvia, valeriana, gălbeneaua, ghimbirul, etc
Alte plante industriale: cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nemenţionate în altă parte, sorgul tehnic (pentru mături)
Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp:
- conopidă, broccoli,
- legume pentru frunze (praz, salată, spanac etc.), varză,
- 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, napi,
- legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepţia lintei şi a năutului,
- fructele plantelor neperene: căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas.
Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în grădină destinate comercializării:
- conopidă, broccoli,
- legume pentru frunze (praz, salată, spanac etc.), varză,
- 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, napi,
- legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepţia lintei şi a năutului,
- fructele plantelor neperene: căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas.
Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în sere și solarii:- conopidă, broccoli,- legume pentru frunze (praz, salată, spanac etc.), varză,- 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, napi,- legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepţia lintei şi a năutului,- fructele plantelor neperene: căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas.
Flori în câmp:
- bulbi de flori, cormi, tuberculi,
- flori tăiate şi boboci,
- plante cu flori (inclusiv trandafirul pentru petale) şi plante ornamentale 
Flori - în sere și solarii:
- bulbi de flori, cormi, tuberculi,
- flori tăiate şi boboci,
- plante cu flori (inclusiv trandafirul pentru petale) şi plante ornamentale
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
Plante de nutreț - alte furaje verzi - Porumb siloz
Plante de nutreț - Alte furaje verzi: culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum este firuţa, cruciferele, faceea dacă sunt recoltate verzi şi nu au fost menţionate în altă parte.
Alte plante de nutreț: diferite specii de trifoi anual sau peren (trifoi alb, trifoi roşu, trifoi de Alexandria), diferite varietăţi de lucernă.
Seminţe şi seminceri:
- semințe de graminee,
- seminţe pentru horticultură,
- seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase.
Alte plante: culturi de mică importanţă economică care nu pot fi încadrate în altă categorie
Păşuni și fânețe permanente - pășuni și fânețe
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
Fructe, pomi și arbuști - climă temperată:
- mere, 
- pere
- piersici și nectarine,
- Alte fructe: prune, caise, cireşe, vişine, gutui.
Livezi de coacăz (albe, negre şi roşii), zmeur, smochin, afin, agriş, mure, măceşe, soc, cătină, lonicera, coarne, aronia, goji.
Fructe, pomi și arbuști: nuci, alune, migdale, castane
Vii - vin nobil
Vii - alte vinuri
Vii – struguri de masa
Pepiniere
Alte culturi permanente: răchita, papura, bambus, salcie, brăduți argintii altoiți
Brazi de Crăciun
Ciupercării pe 100mp (Nr. recolte pe an - 4)
(suprafața totală cultivată = suprafața de bază*numărul de cicluri)
Nr. cicluri în anul 0 *
Suprafata de bază în anul 0 (stelaje) (mp) **
Nr. cicluri la data depunerii cererii de plată, data îndeplinirii obiectivelor din planul de afaceri *
Suprafata de bază la data depunerii cererii de plată, data îndeplinirii obiectivelor din planul de afaceri  (stelaje) (mp) **
TOTAL vegetal
*  Se va completa cu numărul de cicluri prevăzut a se realiza în cadrul unui an, conform planului de afaceri
** Se va completa cu suprafața culturii (mp) cu ciuperci; în cazul în care în cadrul ciupercăriei se utilizează un sistem de cultură în stelaje, se va completa suprafața culturii formată din suprafața unui stelaj(mp) X număr de stelaje 
          CALCULUL COEFICIENŢILOR DE PRODUCŢIE STANDARD PENTRU ZOOTEHNIE
Coduri
EUROSTAT
 
 
Denumire specii animale
 
 
SO 2010
euro/ha
Structura în anul 0
 Structura la data depunerii cererii de plată, data îndeplinirii obiectivelor din planul de afaceri
 
 
Diferenţă
Număr capete
Total SO
Număr capete
Total SO
1
2
3
4
5=3*4
6
7=3*6
8=7-5
Cabaline - cai, măgari3)
Bovine sub 1 an - total (viței pentru îngrășat (masculi și femele), de regulă sacrificați la vârsta de aproximativ șase luni și alte bovine sub 1 an)2)4)
Bovine sub 2 ani - masculi (tăurași între un an și doi ani)2)4)
Bovine sub 2 ani - femele (juninci între un an și doi ani, cu excepția bovinelor femele care au fătat deja)2)4)
Bovine de 2 ani şi peste - masculi (tauri de la doi ani în sus)2)4)
Bovine de 2 ani si peste  - femele (juninci de reproducție(bovine de doi ani și mai mult care nu au fătat încă și sunt destinate reproducerii) și juninci pentru îngrășat (bovine femele de doi ani și mai mult destinate îngrășării)) 2)4)
Vaci pentru lapte (bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate și vaci de lapte pentru sacrificare (vaci de lapte reformate) după lactația finală) 2)4)
Bovine de 2 ani şi peste - alte vaci (bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau pentru obținerea de produse lactate, vaci pentru muncă, vaci pentru sacrificare (reformate) care nu sunt de lapte (îngrășate sau nu înaintea sacrificării)) 2)4)
Oi5) - mioare montate - oi de un an sau mai mult destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete
Oi5) - alte oi : miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrăşate în vederea sacrificării
Capre – capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete 5)
Capre – alte capre-iezi, ţapi, capre reformate destinate sacrificării 5)
Porcine - tineret porcin sub 20 kg 6)
Porcine - scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 6)
Porcine - alte porcine: porci la îngrăşat, vieri, scroafe destinate sacrificării 6)
Pui pentru carne  1)
Găini ouătoare   1)
Curcani și curci 1)
Raţe  1)
Gâşte 1)
Struţi 1)
Alte păsări: fazani, bibilici, potârnichi, prepelițe, porumbei 1)
Iepuri (femele iepuri)
Familii de albine  7)
TOTAL zootehnic
TOTAL FERMĂ
Semnătura
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume şi prenume 
Data
1) Valoarea SO se referă la 100 capete 
Exploatația de păsări care își desfășoară activitate pe mai multe cicluri de producție într-un an contabil se va dimensiona la depunerea cererii de finanțare cu efectivul de păsări existent.
 2) Categoriile de bovine includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe
 3) Cabalinele luate in calcul nu sunt destinate consumului uman, ci deservesc munca în exploataţie           
 4)În cazul exploataţiilor de creștere a bovinelor:
Bovinele pentru carne sunt cele destinate sacrificării: bovine sub un an, bovine sub 2 ani (femele și masculi), bovine de doi ani și peste (femele și masculi), alte bovine (tauri, boi, alte bovine reformate destinate sacrificării).
Bovinele sub un an se iau în calculul dimensiunii economice, astfel:
-dacă în cadrul exploatației se găsesc vaci de lapte, atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producților standard pentru vaci de lapte și a producțiilor standard pentru vițeii sub un an al căror număr depășește numărul vacilor de lapte
-dacă în cadrul exploatației nu se găsesc vaci de lapte, atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producțiilor standard pentru vițeii sub un an al căror număr există la acel moment în cadrul exploatației
 5)În cazul exploataţiilor de creștere a ovinelor / caprinelor:
Numărul de miei/iezi se ia în calculul dimensiunii economice numai dacă în cadrul exploatației nu sunt oi, respectiv capre pentru reproducție  . 
 6) În cazul exploataţiilor de creștere a porcinelor:
Numărul de porcine sub 20 kg se ia în calculul dimensiunii economice numai dacă în cadrul exploatației nu sunt scroafe de reproducție.
 7)Valoarea SO este calculată pe stup.
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