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AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
cu depunere online
SECŢIUNE GENERALĂ
DATE DE ÎNREGISTRARE
NUME ŞI PRENUME DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR
Director General CRFIR
Ştampila CRFIR
Se completează de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - Centrul Regional – Programul FEADR pentru cereri de finanţare.
Număr
înregistrare
Număr
măsură
Numar
submăsură
Codificare
de rezervă
Nr. cerere
de proiecte
Nr.
regiune
Cod
judeţ
Număr ordine
Numele şi prenumele persoanei care înregistrează:
Semnătura:
Data primirii cererii de finanţare la Contractare:
Se completează de către solicitant
A PREZENTARE GENERALĂ
A1 Măsura:
A2 Nume prenume / Denumire solicitant:
A3 Titlu proiect:
A4 Descrierea succintă a proiectului:
Tip investiţie
A5 Amplasarea proiectului:
Regiunea de dezvoltare
Judeţ/Municipiul Bucureşti
Obiectivele investiţiei
Judeţ
Comună/Oraş
Sat/Sector
Sat/Sector
Denumire proiectant:
Detaliere criterii de selecţie îndeplinite
A6 Date despre tipul de proiect şi beneficiar:
A 6.1
A 6.2
B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informaţii privind solicitantul
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România
Judeţ
Localitate
Sat
Cod poştal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix / mobil
Fax
E-mail
B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei precum şi specimenul de semnatură:
Nume
Prenume
Funcţie
Reprezentant legal
Specimen de  semnatură
LEGAL
B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data naşterii
Act de identitate
Cod numeric personal
B.I.
C.I.
Paşaport
Seria:
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil până la:
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Judeţ
Localitate
Sat
Cod poştal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix 
Telefon mobil
Fax
E-mail
B3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect 	F.E.A.D.R.
B3.1 Denumirea Băncii
Denumirea Sucursalei/Filialei
B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului bancar
                  REGULI DE COMPLETARE                                                       Câmpurile "Numele şi prenumele persoanei care înregistrează. Semnătura", se vor completa după data primirii în format letric a acesteia împreună cu documentele justificative.
 
Completaţi devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile şi neeligibile prin completarea tabelurilor incluse în acest document, respectiv :                  1. Tabelul "Deviz financiar_cap3" cuprinde cheltuielile aferente capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnica, cheltuieli care trebuie să se regăseasca atât în Bugetul Indicativ (Tabel "Buget indicativ" din cererea de finanţare, partea specifică) cât şi în Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ/Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.         
2.  Tabelul "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atâtea devize pe obiect câte obiecte de investiţie sunt incluse în proiect. Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie să se regăsească atât în Bugetul Indicativ (tabelul "Buget indicativ" din cererea de finanţare, partea specifică) cât şi în Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ/Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.         În cazul în care proiectul de investiţii presupune mai multe devize pe obiect, solicitantul va crea în documentul curent câte o copie a tabelului "Devize obiect"  pentru fiecare deviz pe obiect şi va detalia cheltuielile eligibile şi neeligibile pe fiecare în parte.
 
3. Tabelul "cap.2+cap.5" cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 şi 5  şi trebuie să se regăsească atât în Bugetul Indicativ (tabel "Buget indicativ" din cererea de finanţare, partea specifică) cât şi Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ/Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.                  
 
4. Câmpul "Prescorare" de la secţiunea A6.3 este obligatoriu.
C FINANŢĂRI NERAMBURSABILE solicitate şi/sau obţinute pentru investiţii în infrastructură de acces agricolă
C. Solicitatul a mai obţinut finanţări nerambursabile pentru acelaşi tip de investiţie? Dacă Da, detaliaţi cu datele solicitate în tabelul de mai jos
FEADR *
NU
Număr
proiecte
Titlul proiectelor şi Numărul contractelor de finanţare
Data
finalizării
Valoarea sprijinului
(EUR)
* se completează de către solicitant cu denumirea programului
DA
C FINANŢĂRI NERAMBURSABILE solicitate şi/sau obţinute pentru investiţii în infrastructură de acces silvică
C. Solicitatul a mai obţinut finanţări nerambursabile pentru acelaşi tip de investiţie? Dacă Da, detaliaţi cu datele solicitate în tabelul de mai jos
FEADR *
NU
Număr
proiecte
Titlul proiectelor şi Numărul contractelor de finanţare
Data
finalizării
Valoarea sprijinului
(EUR)
* se completează de către solicitant cu denumirea programului
DA
C FINANŢĂRI NERAMBURSABILE solicitate şi/sau obţinute pentru investiţii în infrastructură de irigaţii
C. Solicitatul a mai obţinut finanţări nerambursabile pentru acelaşi tip de investiţie? Dacă Da, detaliaţi cu datele solicitate în tabelul de mai jos
FEADR *
NU
Număr
proiecte
Titlul proiectelor şi Numărul contractelor de finanţare
Data
finalizării
Valoarea sprijinului
(EUR)
* se completează de către solicitant cu denumirea programului
DA
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Submăsura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaj tehnologic  
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj (procurare) 
4.4 Utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice  
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
 B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
Subcapitol 3- Intreţinere plantaţie în anul 1
Subcapitol 4- Intreţinere plantaţie în anul 2
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier  
     5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 cheltuieli conexe orgănizării şantierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EUR
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
EUR
Cheltuieli neeligibile EUR
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinantare privata, din care:
                                    - contributia in natura
                                                          - autofinantare
                                                          - imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
Anexa A1
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie)
2
Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii - total, din care:
1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism
2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinere autorizaţii de scoatere din circuitul agricol
3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.
4. obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar
5. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu  şi înregistrarea terenului în Cartea Funciară
7. obţinerea avizului PSI
8. obţinerea acordului de mediu
9. căi ferate industriale
10. alte avize, acorduri şi autorizaţii solicitate prin lege
3
Proiectare şi 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 execuţie
e. verificarea tehnică a proiectării
f. elaborarea certificatului de performanţa energetică a clădirii 
2. Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcţii începute şi neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
4
Organizarea procedurilor de achiziţie
5
Cheltuieli pentru consultanţă - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaţă, de evaluare, la întocmirea cererii de finanţare
2. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie
6
Cheltuieli pentru asistenţa tehnică - total, din care:
1. asistenţa tehnică 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 fără TVA
Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
Anexa A2
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA
INVESTIŢIILOR RURALE
DEVIZUL OBIECTULUI *
Nr. crt.
Denumire
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
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 şi neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)
*) Se înscrie denumirea obiectului de construcţie sau intervenţie   
Anexa A3
           AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE       
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
1.
Alimentare cu apă
2.
Canalizare
3.
Alimentare cu gaze naturale
4.
Alimentare cu agent termic
5.
Alimentare cu energie electrică
6.
Telecomunicaţii (telefonie, radio-tv,etc)
7.
Alte tipuri de reţele exterioare
8.
Drumuri de acces
9.
Căi ferate industriale
10.
Cheltuieli aferente racordării la reţele de utilităţi
Total valoare fără TVA
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
5.1
Organizare de şantier
 5.1.1
   lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 5.1.2
   cheltuieli conexe organizării  de şantier
5.2
Comisioane, taxe
   comisionul băncii finanţatoare
   cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii 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 aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
SECŢIUNE SPECIFICĂ SUBMĂSURA 4.3
D Alte informatii:
  Programarea proiectului:																																									
  Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 4.3
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Listă documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
PAGINA de la-pana la
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
Text
ETAPA
DEPUNERE  
CONTRACTARE
Tip investiţie - infrastructura de acces agricolă
1.a)Studiu de fezabilitate /documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții).
2. Certificat de urbanism/ Autorizație de construire, valabil/ă la data depunerii cererii de finanțare, eliberat/ă în condițiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.
3.1. Inventarul primăriei/ilor întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/acestora, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).
3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale.
4.1 Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (Clasarea notificării sau Decizia etapei de evaluare iniţială) 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare
sau
4.3 Acord de mediu, însoţit de studiu de impact (dacă este cazul).
5. Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la însuşirea/ aprobarea de către Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea ultimei plăți;
• suprafeţele deservite de investiţie;
• agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire);
• specificaţie privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect.
 
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală
6.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI)
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI
7. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
9. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
10. Proiectul Tehnic, care va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
11.Cazier judiciar al responsabilului legal
12. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
SECŢIUNE SPECIFICĂ SUBMĂSURA 4.3
D Alte informatii:
  Programarea proiectului:																																									
  Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 4.3
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Listă documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
PAGINA de la-pana la
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
Text
ETAPA
DEPUNERE  
CONTRACTARE
Tip investiţie - infrastructura de acces silvică
1.Studiu de fezabilitate/documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite conform legislatiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind  aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții).
2. Certificat de urbanism/ Autorizație de construire, valabil/ă la data depunerii cererii de finanțare, eliberat/ă în condițiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.
3. Documente care atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra:
3.1. Pădurilor în care se amplasează un drum forestier nou, din proprietatea solicitantului, incluse în amenajamentul silvic: titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie; pentru RNP este suficient amenajamentul silvic în vigoare; dacă drumul forestier nou este amplasat parțial în afara pădurii, documente din care să reiasă că solicitantul este proprietarul terenului aferent investiției pentru acea zonă și declarație că acesta va fi inclus în fond forestier prin schimbarea destinației actuale. 
 sau
3.2. Drumurilor care fac obiectul modernizării (în cazul modernizărilor drumurilor forestiere existente):
3.2.1. Inventarul domeniului public, în cazul administratorului pădurilor statului 
3.2.2. Protocolul de predare-primire a drumului – în cazul proprietarilor publici (UAT) şi privaţi care au primit în proprietate drumul urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate 
sau
3.2.3. Hotărâre a Guvernului de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale, în cazul drumurilor preluate în baza OG 96/1998 completată prin Legea 120/2004 sau în baza Legii 192/2010.
3.3. Documente din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri.
4.1 Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (Clasarea notificării sau Decizia etapei de evaluare iniţială) 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare
sau
4.3 Acord de mediu, însoţit de studiu de impact (dacă este cazul).
5.1 Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la însuşirea/ aprobarea următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
• Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreţinerea investiţiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
• suprafeţele forestiere deservite de investiţie;
• specificaţie privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect. 
sau
5.2. Act/ hotărâre a organului de decizie al persoanei juridice proprietare/ deţinătoare de păduri privind instrumentarea proiectului, cu desemnarea reprezentantului legal şi cu referire la însuşirea/aprobarea următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/ele proprii pentru perioada de realizare a investiţiei;
• Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea investiţiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.
• suprafeţele forestiere deservite de investiţie;
• specificaţie privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect.
6.1. Certificatul de înregistrare fiscală;
sau
6.2. Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative constituite conform Legii 1/2000; 
Și/sau
6.3. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/ Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
şi
6.4. Actul de înfiinţare şi statutul ADI, dacă este cazul,
sau
6.5. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului.
7. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR)
8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
9. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
10. Proiectul Tehnic, care va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
11. Cazier judiciar al responsabilului legal	
12. Alte documente (se vor specifica de către solicitant, după caz): 
SECŢIUNE SPECIFICĂ SUBMĂSURA 4.3
D Alte informaţii:
  Programarea proiectului:																																									
  Număr luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 4.3
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Listă documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
PAGINA de la-până la
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
Text
ETAPA
DEPUNERE  
CONTRACTARE
Tip investiţie - infrastructura de irigaţii
1.a)Studiu de fezabilitate /documentația de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții).
2. Certificat de urbanism/ Autorizație de construire, valabil/ă la data depunerii cererii de finanțare, eliberat/ă în condițiile legii (Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.
3. Protocol/ proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea Contractului de Finanţare)  asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează organizaţia/federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI); 
În situația în care protocolul/procesul verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită este încheiat pe o perioadă mai scurtă, solicitantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează ca va prelungi protocolul/procesul verbal cu  diferenţa de perioadă care să acopere  cei 10 ani de la semnarea contractului de finanţare.
3.1. Document ce atestă dreptul de proprietate/folosinţă, însoţit de acordul deţinătorului de teren implicat în proiect.
4.1 Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (Clasarea notificării sau Decizia etapei de evaluare iniţială) 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare
sau
4.3 Acord de mediu, însoţit de studiu de impact (dacă este cazul).
5. Hotărârea Adunării generale a organizaţiei/ Consiliului de Administraţie al federaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată, care să cuprindă următoarele puncte (obligatorii):
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
- atestarea că lucrările sunt prevăzute în bugetul/ele proprii pentru perioada de realizare a investiţiei;
- solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea investiţiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
-suprafeţele/ obiectivele deservite de investiţie;
-angajamentul de a se  asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât şi pentru ceilalţi deţinători de teren în interiorul plotului, conform legii.
6. Document privind înregistrarea în Registrul National al organizațiilor de îmbunatatiri funciare
7. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR).
8.1 Contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigaţii, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru care se solicită investiţia, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare;
şi
8.2 Document de la furnizorul de apă din care să reiasă suprafaţa maximă posibil de udat din punctul de livrare pentru care solicitantul are încheiat contract de furnizare;
şi
8.3 Contract anual / act adiţional la Contractul anual încheiat cu un furnizor de energie electrică, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare
8.4 Facturi emise de furnizorul de apă, din care să rezulte volumul de apă folosit pentru cel puțin un an din trecutul recent (perioada 2007 – 2014).
9. Adeverinţă ANIF/FOUAI deţinător de infrastructură primară.
10. Aviz  de la ANAR - filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare (Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct de la sursă)
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
12. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
13. Proiectul Tehnic, care va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru aprobarea" Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
14. Cazier judiciar al responsabilului legal	
15. Alte documente (se vor specifica de către beneficiar, după caz): 
F.  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 
Prin această declaraţie solicitantul              
care solicită asistenta financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul intitulat
prin reprezentant legal
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaraţii:              
1. Declar că proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finantare din programe de finantare nerambursabila. 
De asemenea mă angajez că în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanţare FEADR, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finanţare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parţial eligibil pentru asistenţă.
2. Declar că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa sub-măsurii şi Ghidul Solicitantului şi mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare şi monitorizare a investiţiei, inclusiv criteriile de selecţie pentru care am fost punctat
3. Declar că toate informaţiile din prezenta cerere de finanţare şi din documentele anexate sunt corecte şi mă angajez să respect condiţiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program şi pe cele legate de proiectul anexat şi să furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare. 
4. Declar pe propria răspundere ca orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosinţă vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data încheierii lor. De asemenea, mă angajez, ca pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare şi monitorizare a investiţiei să nu diminuez suprafaţa şi/sau infrastructura cuprinsă în proiect. 
5.   Declar că eu şi organizaţia mea (asociaţie sau întreprindere) nu suntem într-unul din următoarele cazuri:
Acuzat din cauza unei greseli privind conduita profesională având ca soluţie finală res judicată (împotriva căreia nici un apel nu este posibil)            
Vinovat de grave deficienţe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenţia le poate justifica.            
Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de Autoritatea Contractantă ca o condiţie de participare la licitaţie sau contractare.
 încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale  în legatură cu un alt contract cu Agenţia sau alte contracte finanţate din fonduri comunitare            
 încercarea de a obţine informaţii confidenţiale sau de influenţare a Agenţiei în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu voi face presiuni la adresa evaluatorului            
6.
Declar că organizaţia pe care o reprezint ARE datorii către instituţii de credit şi/sau instiţutii financiare nebancare pentru care prezint graficul de rambursare
Declar că organizaţia pe care o reprezint NU are datorii către institutii de credit şi/sau instituţii financiare nebancare
7.
Declar că asociaţii solicitantului nu au în derulare alte proiecte finanţate prin FEADR în cadrul aceleiaşi submăsuri
8.
Declar pe propria raspundere că în cazul in care nu respect oricare din punctele  prevăzute în această declaraţie proiectul să devină neeligibil în baza criteriului  "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul să fie reziliat
9.
Declar pe proprie răspundere că:
Nu sunt înregistrat în scopuri TVA şi că mă angajez să notific Agenţiei orice modificare a situaţiei privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrarii în scopuri TVA
Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA)
10.
Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să îl depun la încheierea contractului de finanţare.
11.
Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal.
12.
Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant şi că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului.
13.
Declar pe propria răspundere că dosarul cererii de finanţare în original, va fi identic cu dosarul cererii de finanţare depus on line. În caz contrar, proiectul nu va fi contractat.
14.
Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de următoarele:
a.
Proiectele depuse sunt considerate eligibile dacă respectă cumulativ condiţiile din Ghidul solicitantului 
b.
Mă angajez să retrag cererea de finanţare în cazul în care nu pot fi îndeplinite cerinţele prevăzute la pct.a
16
Declar că mă angajez să îndeplinesc - Cerintele minime obligatorii de respectare a bunelor practici agricole privind gestionarea gunoiului de grajd, prevăzute în anexa 7 la Ghidul Solicitantului.
15.
Mă angajez ca în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data primirii „Notificării benficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare”, să asigur şi să prezint documentul privind cofinanţarea proiectului şi dovada de blocare în contul proiectului a 50% din valoarea cofinanţării, în cazul prezentării cofinanţării prin extras de cont.
16. Accept publicarea pe site-ul AFIR a datelor mele de contact (denumire, CUI/CIF, adresă, telefon, denumire proiect).
 
Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz) 
Data
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 4 - Investiţii în active fizice  
Submăsura 4.3 - Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
1. Tipul de zonă
Zonă normală        
Zonă montană        
Zonă constrângeri specifice        
Zonă constrângeri semnificative        
2. Suprafaţa (Ha) - Irigaţii       
3. Lungimea drumurilor (Km)
Agricole
Forestiere
4. Tipul investiţiei
a. Construcţia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole) 
b. Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere
c. Modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente staţiilor de pompare şi/sau racordarea la utilitaţi, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat   
5. Contribuie la Prioritatea 1?
M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare     
M02 - Servicii de consiliere    
M16 - Cooperare    
 
Indic. nr. 1, 4 - se va bifa doar o singură categorie/ categoria majoritară                           Indic. nr. 2 - se va completa numărul de Ha vizate de investiţii pentru sisteme de irigaţii                                     Indic. nr. 3 - se va completa numărul de km de drumuri agricole sau forestiere, construite, extinse şi/ sau modernizate                                    Indic. nr. 5 - se va completa din momentul demarării M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul.                           
Factori de risc
I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO)
Punctaj obţinut
•  1.000.001 – 1.500.000 euro
•  500.001 – 1.000.000 euro
• 100.000 – 500.000 euro
I2. Complexitatea investiţiei
Punctaj obtinut
• Investiţie nouă
• Extindere investiție existentă
• Modernizare (construcţii + montaj)
• Modernizari prin achizitie simpla(utilaje)
I3. Riscul proiectului d.p.d.v al raportului între cheltuielile suportate de solicitant
şi valoarea ajutorului nerambursabil
 
                 Total valoare proiect(fără TVA) 
% = --------------------------------------------------------- x 100
         Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat
Punctaj obţinut
> 200%
între 176 si 200%
între 151 si 175%
între 121 si 150%
< 120%
I4. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul
Punctaj obţinut
• Solicitant care nu a participat la alt proiect comunitar sau nu a obţinut asistenţa financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
• Solicitant care a participat la alt proiect comunitar dar nu a obţinut asistenţa financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
• Solicitant cu experienţa care a finalizat un proiect comunitar sau a obţinut din asistenţă financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
I5. Tipul solicitantului
Punctaj obţinut
• Asociații de dezvoltare intercomunitară
• Comune 
• Alte tipuri (persoane juridice)
TOTAL
Pentru selectarea  cererilor de finanţare ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5). Factorii de risc vor fi adaptaţi conform specificului măsurilor PNDR. Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecărui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.
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 2014 - 2020
Sediul / Adresa
Prin reprezentant legal, doamna/domnul 
, solicit înscrierea în Registrul unic de îdentificare - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
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 completările ulterioare.
Semnătura .................................................................................................................................
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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Data întocmirii devizului general al SF/DALI
4.3
EUR
EUR
EUR
Constructii şi lucrări de intervenţii - total, din care:
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Iulie 2015
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică - EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Iulie 2015
Valoarea pe categorii de lucrări, fară TVA - EURO
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Iulie 2015
Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO
 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
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