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AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
SECTIUNE GENERALA
DATE DE INREGISTRARE
NUME SI PRENUME DIRECTOR ADJUNCT OJPDRP
Semnatura Director Adjunct OJPDRP si  Stampila OJPDRP
Se completeaza de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Oficiul Judetean - Programul FEADR pentru cererile de finantare conforme.
Numar
inregistrare
Numar
masura
Nr. cerere
de proiecte
Nr.
regiune
Cod
judet
Numar ordine
Numele si prenumele persoanei care inregistreaza:
Semnatura:
Se completeaza de catre solicitant
A PREZENTARE GENERALA
A1 Masura:
A2 Nume prenume / Denumire solicitant:
A3 Titlu proiect:
A4 Descrierea succinta a proiectului:
cu depunere online
A5 Amplasarea proiectului:
Regiunea de dezvoltare
Judet/Municipiul Bucuresti
Obiectivele investitiei
Judet
Comuna/Oras
Sat/Sector
Sat/Sector
A6 Date despre tipul de proiect si beneficiar:
A 6.1
A 6.2
A 6.3
B INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informatii privind solicitantul
Data de infiintare / Data de nastere
Cod Unic de Inregistrare / Codul de  Inregistrare Fiscala / CNP
Statutul juridic al solicitantului
Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor. Este de forma J40/12345/2008
Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor
Codul CAEN al activitatii/activitatilor finantate prin proiect:
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Resedinta din Romania
Judet
Localitate
Sat
Cod postal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Telefon fix / mobil
Fax
E-mail
B1.3 Numele si prenumele reprezentantului legal si functia acestuia in cadrul organizatiei precum si
specimenul de semnatura:
Nume
Prenume
Functie
Reprezentant legal
Specimen de 
semnatura
LEGAL
B2 Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data nasterii
Act de identitate
Cod numeric personal
B.I.
Pasaport
Seria:
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil pana la:
C.I.
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Judet
Localitate
Sat
Cod postal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix 
Telefon mobil
Fax
E-mail
B3 Informatii privind contul bancar pentru proiect 	F.E.A.D.R.
B3.1 Denumirea Bancii
Denumirea Sucursalei/Filialei
B3.2 Adresa Bancii/Sucursalei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului bancar
C FINANTARI NERAMBURSABILE solicitate si/sau obtinute
C. Solicitatul a mai obtinut finantari nerambursabile pentru acelasi tip de activitate? Daca Da, detaliati cu datele solicitate in tabelul de mai jos....
SAPARD
SAPARD
FEADR
NU
Numar
proiecte
Titlul proiectelor si Numarul contractelor de finantare
Data
finalizarii
Valoarea sprijinului
(EUR)
* se completeaza de catre solicitant cu denumirea programului
DA
                  REGULI DE COMPLETARE                                                       Completati devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile prin completarea tabelurilor incluse in acest document, respectiv :                                     1. Tabelul "Deviz financiar_cap3" cuprinde cheltuielile aferente capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli care trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (Tabel "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica) cat si in Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ.         
2.  Tabelul "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atatea devize pe obiect cate obiecte de investitie sunt incluse in proiect. Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabelul "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica) cat si in Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ                  In cazul in care proiectul de investitii presupune mai multe devize pe obiect, solicitantul va crea in documentul curent cate o copie a tabelului "Devize obiect"  pentru fiecare deviz pe obiect si va detalia cheltuielile eligibile si neeligibile pe fiecare in parte. 
 
3. Tabelul "cap.2+cap.5" cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 si 5  si trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabel "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica) cat si Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ.                  
4. Tabelul "Deviz culturi" cuprinde devizele aferente tuturor tipurilor de culturi, plantatii, vizate de proiect         .         
     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Masura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare  incadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii 
4.2 Montaj utilaj tehnologic  
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice  
4.5 Dotari  
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3- Intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4- Intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5- Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier  
     5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI
Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ
Curs EUR
LEI
EUR
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
EUR
Cheltuieli neeligibile EUR
Total 
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
                                                          - autofinantare
                                                          - imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
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Curs EUR
LEI
EUR
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Valoare eligibila - PERE
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
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Anexa A1
               AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
2
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu  si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
9. cai ferate industriale
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
4
Organizarea procedurilor de achizitie
5
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie
6
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Total valoare fara TVA
Valoare TVA (aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
Anexa A2
                    AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA             SI PESCUIT
DEVIZUL OBIECTULUI *
Nr. crt.
Denumire
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
1
Terasamente
2
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură     (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
3
Izolaţii
4
Instalaţii electrice
5
Instalaţii sanitare
6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet
7
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalaţii de telecomunicaţii
TOTAL I ( fără TVA)
II - MONTAJ
9
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II ( fără TVA)
III - PROCURARE
10
Utilaje şi echipamente tehnologice
11
Utilaje şi echipamente de transport
12
Dotări
TOTAL III ( fără TVA)
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA
TVA  aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)
*) Se înscrie denumirea obiectului de constructie sau interventie   
Anexa A3
                     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
1.
Alimentare cu apa
2.
Canalizare
3.
Alimentare cu gaze naturale
4.
Alimentare cu agent termic
5.
Alimentare cu energie electrica
6.
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
7.
Alte tipuri de retele exterioare
8.
Drumuri de acces
9.
Cai ferate industriale
10.
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
Total valoare fara TVA
Valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
5.1
Organizare de santier
 5.1.1
   lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
 5.1.2
   cheltuieli conexe organizarii  de santier
5.2
Comisioane, taxe
   comisionul băncii finanţatoare
   cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
   cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru  autorizarea lucrărilor de construcţii
   prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante
   alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
   cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5
VALOARE  TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
Anexa A4
       AGENŢIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Deviz cheltuieli culturi - EURO
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
I. LUCRARI DE ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE 
1
Subcapitolul I  Lucrări de pregătire a terenului
1.Manopera
a
Total (1)
2 Lucrări mecanice
a
b
c
Total (2)
Total subcapitol I (1+2)
2
Subcapitolul II  Înfiinţarea plantaţiei
Atentie!Sunt eligibile numai cheltuielile  cu serviciile executate de terti.
1. Manopera
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Total (1)
2 Lucrări mecanice
a
b
c
d
Total (2)
3. Materii si materiale
a
b
c
d
e
Total (3)
Total subcapitol II (1+2+3)
3
Subcapitolul III  Întreţinere plantaţie in anul 1   ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1. Manopera
Total (1)
2. Lucrări mecance
Total (2)
3. Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol III(1+2+3)
4
Subcapitolul IV  Întreţinere plantaţie in anul 2   ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
1.Manopera
Total (1)
2 Lucrări mecance
Total (2)
3.Materii si materiale
Total (3)
Total subcapitol IV(1+2+3)
5
Subcapitolul V  Instalat sistem susţinere si imprejmuire
1. Manopera
a
b
c
d
e
f
g
Total (1)
2. Materii si materiale
a
b
c
d
Total (2)
Total subcapitol V(1+2)
TOTAL ELIGIBIL/NEELIGIBIL  FARA TVA
VALOARE  T V A aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ  CU TVA
SECTIUNE SPECIFICA MASURA 121
D Alte informatii:
  Programarea proiectului:																																									
  Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MASURII 121
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Lista documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, daca proiectul impune
PAGINA de la-pana la
Text
1.1 Studiu de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de constructii si/sau montajsau
1.2 Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj
2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi – formularul 20, formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare.sau
Pentru persoane fizice autorizate,  întreprinderi individuale si  întreprinderi familiale:Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  înregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) in care rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) si/sau Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221);sau
Declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara, în cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectuluiSau
Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se vor prezenta:- Situaţiile financiare (bilanţ - formularul 10, cont de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 şi 40) din unul din  ultimii trei  ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administraţia Financiară.
In cazul persoanelor fizice autorizate,  întreprinderilor individuale si  întreprinderilor familiale:-Declaratie speciala privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular), în care rezultatul brut obtinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) 
si/sau Declaratia privind veniturile din activitatile agricole impuse pe norme de venit (formularul 221);
- Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)
Pentru demonstrarea activitatii agricole ca fiind principala se depune:2.1 Document însusit de un expert contabil din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau-in cazul persoanelor fizice autorizate,  intreprinderilor individuale si  intreprinderilor familiale:Declaraţie pe propria raspundere a solicitantului că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 200 insotit de Anexele la Formular, s-au bifat mai multe categorii de venituri 
3   a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
a1) Copie dupa actul de proprietate al terenului si/sau tabel centralizator emis de Primarie semnat de persoanele autorizate  conform legii continând sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate în arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare si/sau contractul de concesiune si/sau orice alt document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului                                                                                                                           
si                                                                                                                                                                  
a2) Copie din Registrul Agricol emis de Primarii care sa certifice dreptul de proprietate si/sau de folosinta(arenda/concesionare) al terenului pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”. 
b) Documente solicitate pentru imobilul (clădiri şi/sau terenuri) pe care sunt/vor fi realizate investitiile:b1) Actul de proprietate asupra cladirii
b2) Documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de închiriere, contract de comodat pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.
Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concedent si  trebuie sa contina:
- situatia privind respectarea clauzelor contractuale si daca este în graficul de realizare a investitiilor prevazute în contract si alte clauze;
- suprafata  concesionata la zi (daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces) pentru terenul pe care este amplasata cladirea.
c) Document eliberat de catre ANSVSA/DSVSA din care sa rezulte efectivul de animale detinut in proprietate:
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA/circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale-detinut in proprietate, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei.• Copie din Registrul Agricol, conforma cu originalul, eliberata de la Primaria comunei pe raza careia îsi desfasoara activitatea ferma zootehnica.
4. Certificat de urbanism/autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii (noi, extinderi, modernizari) 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie
Sau 
Decizia etapei de incadrare in care se specifica faptul ca proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si procedurii de evaluare adecvata
Sau
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de studiu de impact/studiu de evaluare adecvata, daca este cazul
Sau
Decizia etapei de evaluare initiala-document  care sa ateste ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va insotit si de Nota de constatare eliberata de Autoritatea Centrala pentru Protectia Mediului si/sau Garda Nationala de Mediu
6.1 Declaratia pe proprie raspundere privind cofinantarea conform Anexei 13.
6.2 Document de la banca cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu APDRP)
7. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora îsi au sediul social si puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul)
8.1 Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei în conformitate cu proiectul  ferma va fi în concordanta cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
sau
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze
”in urma verificarii documentatiei prezentate se certifica faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii /notificarii pentru siguranta alimentelor /autorizarii/inregistrarii" 
8.2 Avizul sanitar privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica
sau
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
9. Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/avizarii conform legislatiei in vigoare:
9.1 Autorizaţie sanitara  / Notificare de constatare a conformităţii cu legislatia sanitara emise cu cel mult un an inaintea depunerii Cererii de Finantare
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/Dovada Înregistrarii sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor a unitatii / Notificare de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de Finantare
9.3. Nota de constatare privind conditiile de mediu, emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare
10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte faptul ca solicitantul are capital privat 100% si  codul CAEN conform activitaţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată.
11. a) Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoaresau
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu (in cazul Societatilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole
si, daca este cazul,
b) Aviz de recunoastere pentru grupurile de producatori emis de MADR (numai pentru forma asociativa la care solicitantul are calitatea de membru).
c) Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, art.4, litera d) si Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare, din care sa reiasa ca acestea se incadreaza in categoria: societate cooperativa agricola (art.4, d), cooperativa agricola de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole  (art.6, e).
12. Pentru soiuri nobile de vita de vie pentru vin:
Declaratia de sortiment viticol eliberata de DAJ
Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din Registrul plantatiilor viticole vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol
Cerere de autorizare a replantarii vitei de vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.
13. Autorizatia de plantare pentru proiectele care vizeaza înfiintarea sau reabilitarea plantatiilor pomicole si de arbusti fructiferi si vita de vie pentru masa, eliberata de catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 - pentru acelasi tip de activitate. 
15.
15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor in agricultura ecologica aprobata de DAJ insotita de Contractul cu un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
15.2. Document emis de catre grupul de producatori / societatea cooperativa / cooperativa agricola/ organizatie de îmbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia însotit de documentul de înfiintare al acestora  (act constitutiv si statut).
Documentul privind calitatea de membru:
- pentru societati agricole in baza lg.36/1991-declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie;
- pentru societati cooperative in baza lg.1/2005- cerere de înscriere aprobata de adunarea generala;
- pentru cooperativele agricole în baza lg.566/2004- cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala,
- pentru organizatii de îmbunatatiri funciare în baza lg.138/2004-adeziunea la statut si la hotarârile adunarilor generale adoptate pâna la acea data, precum si dovada platii contributiei de înscriere si a cotizatiei pe anul în curs.
- pentru Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia însotit de statutul organizatiei.
16.16.1. Copie dupa diploma de studii/certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal / beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate -  actionar sau
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca
Si,
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca)
16.2 Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect /beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sacertifice pozitia in societate -  actionar sau
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca
Si,
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca) va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.
17.1. Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat 
17.2. Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire sau alt document oficial)
18.  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz): 
18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza in PFA/întreprindere individuala in termen de 15 de zile de la primirea “Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanţare şi semnarea contractului de finanţare”.
18.2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de începere a executieisauContract multianual de furnizare apa pentru irigatii-ANIF sau alt furnizor
18.3. Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa pentru schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte. 
STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE
Nr. crt
Coduri
Cultura
Suprafata  (ha)
UDE / ha
UDE
Total Ha        
TOTAL UDE DIN PRODUCTIA VEGETALA      
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCUL UDE        
Nr. crt
Coduri
Animale/ pasari
Numar capete
UDE / cap
UDE
TOTAL UDE DIN PRODUCTIA ZOOTEHNICA      
TOTAL UDE DIN PRODUCTIA VEGETALA SI ZOOTEHNICA      
CATEGORIE FERMA (pe baza numarului de UDE calculat anterior)      
VALOAREA SPRIJINULUI DE PRIMA INSTALARE (EUR)    
Calculul UDE pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de selectie
Numar criteriu
Specificare
UDE
Numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie / pasari
Numar de porcine la îngrasat / ovine si caprine
Suprafata legume
Suprafata pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii
Suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/reconversiei plantatilor de vita de vie) si struguri de masa
Suprafata culturi de câmp
Suprafata culturi forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, în scopul  producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaza numar de UDE.
F.  DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI 
Prin aceasta declaratie solicitantul              
care solicita asistenta financiara nerambursabila prin programul FEADR pentru proiectul intitulat
prin reprezentant legal
cunoscand prevederile legii penale cu privire la falsul in declaratii:              
1. Declar ca proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finantare din programe de finantare nerambursabila. 
De asemenea ma angajez ca in cazul in care proiectul va fi selectat pentru finantareFEADR, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finantare nerambursabila la care proiectul poate fi in intregime sau partial eligibil pentru asistenta.
2. Declar ca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul Solicitantului si ma angajez sa le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finantare si monitorizare a investitiei, inclusiv criteriile de selectie pentru care am fost punctat
3. Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare. 
4. Declar pe propria raspundere ca orice modificari aduse dreptului de proprietate sau de folosinta asupra investitiilor din proiect sau asupra fondului forestier în care se implementează proiectul vor fi notificate APDRP in termen de trei zile de la data incheierii lor. De asemenea, ma angajez, ca pe perioada de valabilitate a contractului de finantare si monitorizare a investitiei sa nu diminuez suprafata si/sau indicatorii de monitorizare din proiect. 
4. Declar pe propria raspundere ca orice modificari aduse dreptului de proprietate sau de folosinta vor fi notificate APDRP in termen de trei zile de la data incheierii lor. De asemenea, ma angajez, ca pe perioada de valabilitate a contractului de finantare si monitorizare a investitiei sa nu diminuez suprafata si/sau infrastructura cuprinsa in proiect. 
Declar ca suprafata pe care se va amplasa investitia nu face obiectul vreunui litigiu si/sau a reconstituirii dreptului de proprietate
5.   Declar ca eu si organizatia mea (asociatie sau intreprindere) nu suntem intr-unul din urmatoarele cazuri:
Acuzat din cauza unei greselli privind conduita profesionala avand ca solutie finala res judicata    (impotriva careia nici un apel nu este posibil)            
Vinovat de grave deficiente de conduita profesionala dovedite prin orice mijloace pe care Agentia le poate justifica.            
Vinovat de faptul ca nu am prezentat informatiile cerute de Autoritatea Contractanta ca o conditie de participare la licitatie sau contractare            
 Incalcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am indeplinit obligatiile contractuale  in legatura cu un alt contract cu Agentia sau alte contracte finantate din fonduri comunitare            
 Incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de influentare a Agentiei in timpul procesului de evaluare a proiectului si nu voi face presiuni la adresa evaluatorului            
6
Declar ca organizatia pe care o reprezint ARE datorii catre institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare pentru care prezint graficul de rambursare
Declar ca organizatia pe care o reprezint NU are datorii catre institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare
Declar ca intreprinderea nu face obiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal sau incompatibil cu piata comuna.
7
Declar că asociaţii solicitantului nu au în derulare alte proiecte finanţate prin FEADR în cadrul aceleiaşi submăsuri
7
Declar că asociaţii solicitantului nu au în derulare alte proiecte finanţate prin FEADR în cadrul aceleiaşi măsuri
8
Declar pe propria raspundere ca in cazul in care nu respect oricare din punctele  prevazute in aceasta declaratie proiectul sa devina neeligibil in baza criteriului  "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul sa fie reziliat
9
Declar pe proprie raspundere ca:
Nu sunt inregistrat in scopuri TVA si ca ma angajez sa notific Agentiei orice modificare a situatiei privind inregistrarea ca platitor de TVA, in maxim 10 (zece) zile de la data inregistrarii in scopuri TVA
Sunt inregistrat in scopuri de TVA (certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA)
10
Declar pe propria raspundere ca nu am inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar pe care ma oblig sa il depun la incheierea contractului de finantare.
11
Declar pe propria raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal.
12
Declar pe propria raspundere ca:
Nu am datorii catre banci.
Am datorii catre banci. In acest sens, atasez Graficul de rambursarea datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare.
12
Declar pe propria raspundere ca toate cheltuielile neeligibile si, dupa caz, cofinantarea, vor fi suportate de solicitant si ca acestea vor fi realizate pana la finalizarea proiectului.
12
Declar pe propria raspundere ca toate cheltuielile neeligibile si cofinantarea vor fi suportate de solicitant si ca acestea vor fi realizate pana la finalizarea proiectului.
13
Declar pe propria raspundere ca toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant si ca acestea vor fi realizate pana la finalizarea proiectului.
13
Declar pe propria raspundere ca voi introduce obiectivul investitional in circuitul turistic. 
14
Declar pe propria raspundere ca dosarul cererii de finantare in original, va fi identic cu dosarul cererii de finantare depus on line. In caz contrar, proiectul nu va fi contractat.
Semnatura reprezentant legal şi ştampila (după caz) 
Data
I. INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 121 -  Modernizarea exploatatiilor agricole 
Persoana fizica*
Masculin
<40
>=40
Feminin
<40
>=40
Persoana juridica*
Zona de interventie*
Zona montana
Zona cu handicap, alta decat zona montana
Zona Natura 2000
Zona inclusa in directiva 2000/60/EC
Zona mixta
Altele
Tipul productiei*
Productie ecologica 
Productie conventionala
Exploatatie de semi-subzistenta (Da/Nu)**
Solicitantul este membru al unei forme asociative (Da/Nu)**
Solicitantul reprezinta o forma asociativa (Da/Nu)**
Exploatatia sprijinita produce si utilizeaza energia regenerabila   (Da/Nu)**
 *Se va completa prin bifare "√"                                     ** Se va completa cu Da/Nu                                                                         ·         Daca beneficiarul este persoana fizica (persoana fizica autorizata, intreprindere individuala sau intreprindere familiala) se va trece bifa in dreptul categoriei de varsta si gen la care se incadreaza acesta;                                    ·         Daca beneficiarul este persoana juridica se va trece bifa in dreptul indicatorului “Persoana juridica” (Atentie! Daca beneficiarul este persoana juridica nu se vor completa categoriile de varsta si gen mentionate pentru persoana fizica);                                    ·         Indicatorul “Zona de interventie” se va completa prin bifare, specificandu-se zona in care se incadreaza proiectul respectiv (nu se poate bifa decat o singura categorie). In cazul in care, acesta nu se incadreaza in nici una dintre zonele mentionate, se va bifa optiunea “Altele”;                                    ·         Indicatorul “Tipul productiei” se va completa prin bifare, specificandu-se tipul productiei in care se incadreaza proiectul respectiv: ecologica sau conventionala.                                    ·         Ultimii patru indicatori din tabelul de mai sus se vor completa cu DA sau NU. (de ex. daca solicitantul nu este membrul al unei forme asociative, in dreptul acestui indicator se va trece obligatoriu NU (in nici un caz nu se va lasa necompletat).
Codul unic de inregistrare APIA In cazul in care nu aveti un cod unic de inregistrare APIA, completati acest formular. Informatiile care exista in sectiunea "B INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL" se preiau prin click pe butonul "Completare automata".
FORMULAR
de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanţii de finanţare prin măsurile
Programului naţional de dezvoltare rurală 2007 - 2013
Sediul / Adresa
Prin reprezentant legal, doamna/domnul 
, solicit inscrierea in Registrul unic de identificare - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Am luat la cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea acestora.
Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Sunt  de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677-2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi compltările ulterioare.
Semnătura .................................................................................................................................
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Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - EURO
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Mai 2014/121
Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA - EURO
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Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - EURO
 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Grâu comun
Grâu dur
Secara
Orz
Ovaz
Porumb boabe
Orez
Alte cereale
Mazare boabe, fasole boabe si lupin dulce
Linte, bob , mazariche
Alte plante leguminoase uscate
Cartofi
Sfecla de zahar
Plante radacinoase pentru nutret
Legume proaspete, pepeni, capsuni -  în câmp deschis
Legume proaspete, pepeni, capsuni -  în gradini pentru comercializare
Legume proaspete, pepeni si  capsuni - în sere si solarii
Flori - în câmp
Flori  - în sere si solarii
Plante de nutret - pasuni
Plante de nutret - alte furaje verzi- porumb siloz
Plante de nutret - alte furaje verzi- total
Alte plante de nutret 
Seminte si seminceri
Alte plante
Tutun
Rapita
Floarea soarelui
Soia
In pentru ulei  
Alte plante oleaginoase
Cânepa pentru fibra
Alte plantei textile
Plante medicinale si aromatice
Alte plante industriale
Gradini familiale
Pasuni si fânete permanente - pasuni si fânete 
Pasuni si fânete permanente - pe terenuri accidentate 
Fructe, pomi (Livezi de mar, par, prun, piersic, cais, cires)
Fructe, pomi (Livezi de nuc, alun, migdal, castan)
Plantatii de coacaz, smochin, zmeur
Vii -  vin nobil
Vii - alte vinuri
Vii - struguri pentru consum
Pepiniere fara silvicultura
Alte culturi permanente
Ciupercarii - 100 m.p.
Bovine sub 1 an - total
Bovine sub 2 ani - masculi
Bovine sub 2 ani - femele
Bovine de 2 ani si peste - masculi
Juninci, 2 ani si peste
Vaci pentru lapte
Bovine de 2 ani si peste - alte vaci
Oi - mioare montate
Oi - alte oi
Capre - capre montate
Capre - alte capre
Porcine - tineret porcin sub 20 kg
Porcine - scroafe pentru reproductie peste 50 kg
Porcine - alte porcine
Pui pentru carne - 100 capete
Gaini ouatoare - 100 capete
Curcani - 100 capete
Rate - 100 capete
Gâste - 100 capete
Alti pui - 100 capete
Iepuri (femele  iepuri)   
Familii de albine
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