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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:
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
Cod Unic de Inregistrare si/sau Codul de 
Inregistrare Fiscala
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 investitie? 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                                                       La punctul D, Alte informatii: Programarea proiectului, se va introduce numarul de luni de implementare a proiectului. La punctul E. Lista documentelor anexate, se vor bifa documentele aferente tipului de proiect si de solicitant, iar in ultima coloana a tabelului se vor mentiona paginile intre care se gaseste documentul respectiv in dosarul cererii de finantare.
 
Se va completa Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu datele solicitate (denumire/nume prenume solicitant, titlul proiectului, nume/prenume reprezentant legal), si se vor bifa toate angajamentele mentionate in cuprinsul acesteia. 
La punctul 6, se va bifa una din cele doua mentiuni: in situatia in care solicitantul are datorii in sold catre institutii de credit, institutii financiare nebancare sau alte institutii de credit , atunci se va bifa prima optiune, iar in situatia in care solicitantul nu are datorii in sold catre institutii de credit, institutii financiare nebancare sau alte institutii de credit, atunci se va bifa a doua optiune.
 
IN CAZUL PROIECTELOR INDIVIDUALE SE VA INTOCMI BUGETUL INDICATIV TOTALIZATOR DIN CADRUL TABELULUI "BUGET INDICATIV TOTALIZATOR"
 
IN CAZUL PROIECTELOR INTEGRATE SE VA INTOCMI CATE UN BUGET INDICATIV PENTRU FIECARE COMPONENTA A PROIECTULUI, PRIN COMPLETAREA CATE UNUI BUGET DIN TABELURILE "BUGET INDICATIV COMPONENTA 1- 4"         
Se vor completa celulele albe neblocate, cu valori intregi, fara zecimale, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile pe fiecare linie bugetara, in conformitate cu comentariile din dreptul anumitor celule.                                                               In celula E47 se va introduce data intocmirii Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii in formatul solicitat (ll/zz/aaaa).                                                               In celula E48 se va introduce cursul RON/EUR, cu patru zecimale, din data intocmirii Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.                                                               
Cursul de schimb RON/EUR utilizat va fi cel publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html din data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ/ Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.
Pentru proiectele integrate se va utiliza cursul de schimb din data intocmirii Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a componentei majoritare
In Planul financiar se vor completa cuantumul ajutorului public nerambursabil, al cofinantarii private in functie de sursa finantarii (autofinantare/imprumuturi), buget local pentru solicitantii publici si, daca este cazul, cuantumul avansului solicitat. 
Atentie, valoarea ajutorului public nerambursabil solicitat trebuie sa se incadreze in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil specific tipului de solicitant si de proiect, iar raportul intre valoarea ajutorului nerambursabil si valoarea eligibila a proiectului sa se incadreze in limita gradului de interventie publica specifica.
 
In celula A3 se mentioneaza denumirea componentei din cadrul proiectului pentru care se intocmeste respectivul buget (ex. Constructie pensiune turistica, Amenajare piscina, etc)                                                               Se vor completa celulele albe neblocate, cu valori intregi, fara zecimale, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile pe fiecare linie bugetara.                  
 
Se va completa tabelul cu indicatorii de monitorizare in conformitate cu precizarile din subsolul tabelului.                                                                        
     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Masura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
EUR
EUR
EUR
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:
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
RON
EUR
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
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
BUGET INDICATIV TOTALIZATOR
Bugetul Indicativ Totalizator insumeaza Bugetele Indicative ale componentelor A, B, C, D. Pentru completarea acestora este necesara bifarea lor in sectiunea A.
     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Masura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
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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
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     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
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Procent cheltuieli diverse si neprevazute
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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
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
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
     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
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Denumirea capitolelor de cheltuieli
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Cheltuieli neeligibile
Total 
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EUR
EUR
1
2
3
4
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Anexa A1
                 AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  - EUR
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 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
9. 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. eleborarea 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)
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Anexa A2
                    AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA             SI PESCUIT
DEVIZUL OBIECTULUI 
Nr. crt.
Denumire
Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - EUR
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   
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Anexa A3
                     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - EUR
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)
 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EUR
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, costul creditului
   comisionul bancii finantatoare, taxe, costul creditului
   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  T V A aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
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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 voi achizitiona obiecte traditionale / mijloace de transport traditionale numai de la mesteri care detin unul din documentele:
-cartea de mestesugar;
-declaratie de notorietate în cazul meseriilor traditionale artizanale cu privire la abilitatea de a desfasura activitati traditionale (eliberata de primarul localitatii in mod gratuit)
15
Declar pe propria raspundere ca toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant si ca acestea vor fi realizate pana la finalizarea proiectului.
16
Declaratie pe propria raspundere ca nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate de minimum 3 flori/stele. 
Semnatura reprezentant legal şi ştampila (după caz) 
Data
SECTIUNE SPECIFICA MASURA 313
D Alte informatii:
  Programarea proiectului:																																									
  Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MASURII 313
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. a) Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitantii publici si pentru ONG-uri, insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii,   pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri
sau
Studiu de fezabilitate,  pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj, intocmit conform continutului cadru pentru solicitantii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantulu
b) Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj, (pentru privati sau pentru publici, dupa caz, conform modelului care este anexat la Ghidul solicitantului)
2. Situatiile financiare (bilant formularul 10,  cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara/ insotite de confirmarea de depunere (cu sumele de control) la Oficiul Registrului Comertului  in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ.
Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare.
sau
Pentru persoane fizice autorizate,  intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale:
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de confirmarea de depunere emisa de Oficiul Registrului Comertului in care  rezultatul brut obtinut anual sa nu fie negativ;
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara/ insotita de confirmarea de depunere emisa de Oficiul Registrului Comertului, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
sau
Situatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20, si formularele 30 si 40) prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare.
Se vor prezenta situatiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finantare (pentru verificarea incadrarii in categoria firmelor in dificultate).
3.
3.1. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii, însotit , daca este cazul, de actul de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul de urbanism si o copie a adresei de înstiintare, conform modelului din Ghid.
si
3.2. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul arhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, cu privire la atestarea respectarea criteriului de incadrare in arhitectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului)
4.
4.1. Pentru comune si ADI-uri
Inventarul domeniului public/privat  întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (în cazul în care cladirea/ terenul este inclus in domeniul public/privat al comunei);
si/sau
inventarul domeniului public/privat  întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se relizeaza investitia, însotit de acordul autoritatii detinatoare (în cazul în care terenul este inclus in domeniul public/privat  sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decat solicitantul), daca este cazul;
În situatia în care în Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarâre a Guvernului si publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificari si/sau completari, solicitantul trebuie sa depuna si:

Hotarârea consiliului local privind aprobarea modificarilor la inventar, in sensul includerii în domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, adica sa fi fost supusa controlului de legalitate al Prefectului, în conditiile legii.
si /sau
Avizul/acordul administratorului/ proprietarului terenului apartinand domeniului public/ privat, altul decat cel administrat de primarie, daca este cazul.
si / sau
Document ce atesta proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei
si/sau
alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare
Pentru ONG / Micro-Intreprinderi /Persoane fizice
4.2. Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii
sau
Contract de concesiune pentru cladirea unde va fi realizata investitia, pe o durata de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare.
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concendent care contine:
-situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze;

Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului
Sau
Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasata constructia, pe o durata  de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare. Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concendent care contine:
-situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei 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
Sau
alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere, de comodat, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.
sau
4.3 Document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii unde se va realiza investitia  (contract de comodat, inchiriere), in conformitate cu legislatia in vigoare, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare (doar pentru investitii aferente componentelor b, c si d).

Contractul de comodat sau de inchiriere trebuie insotit de extras de carte funciara pentru imobilul care face obiectul finantarii.

Atentie!
Aceste documente sunt valabile in conditiile in care este asigurata functionarea independenta a investitiei (spatiul este destinat exclusiv pentru functionarea acestor activitati).

Atentie!
In cazul cladirilor pentru care solicitantul prezinta contract de inchiriere sau de comodat, sunt cheltuieli eligibile doar investitiile realizate pentru dotarea cu echipamente a acestora.

Atentie!
Pentru constructiile definitive solicitantul  trebuie sa prezinte documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarâre judecatoreasca)/ contract de concesiune, definite conform Legii nr.50/ 1991, modificata si completata, asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia.
Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata si completata, solicitantul poate prezenta si un contract de comodat/ locatiune (închiriere) asupra terenului.
5. Clasarea notificarii
sau
Decizia etapei de evaluare initiala
sau
Decizia etapei de incadrare,
sau
Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului
6. 
6.1. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica
sau
Notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica
sau
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica
6.2. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
7. Pentru unitatile care se modernizeaza                                                     																	
7.1 Autorizaţie  sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare										
si/sau
7.2 Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor /Notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.                  
si
7.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare
8.1 Pentru comune şi ADI:
Hotarârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):• necesitatea si oportunitatea investitiei• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare.• angajamentul de a utiliza spatiul in care se va amenaja centrul local de informare si promovare turistica exclusiv pentru activitatea acestuia• angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistica
8.2 Pentru ONG-uri:
 Declaratie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):• necesitatea si oportunitatea investitiei• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare.• angajamentul de a utiliza spatiul in care se va amenaja centrul local de informare si promovare turistica exclusiv pentru activitatea acestuia• angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistica
9.1. Certificat de inregistrare fiscala
9.2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare
9.3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de
persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind
selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare, insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei in vigoare, pentru investitiile noi.
9.4. Pentru ONG-uri:
a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor
b) Actul constitutiv (durata de functionare trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finantare), Sentinta judecatoreasca de infiintare si, daca e cazul, Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive
c) Statutul asociatiei si fundatie
9.5. Pentru ADI-uri:
a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor
b) Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (durata de functionare a asociatiei trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finantare)
9.6 Pentru Societati cooperative de gradul 1- mestesugaresti/ de consum, care au prevazute în actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural Actul constitutiv al societatii cooperative de gradul 1- mestesugaresti/de consum
10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca  solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
si
pentru investitiile noi
Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei in vigoare, inaintea ultimei plati a ajutorului, daca este cazul
10.2 Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, anexa la Ghidul Solicitantului
11. Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabile in ultimii 3 ani, pentru aceleasi tipuri de investitii.
12. 12.1 Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare ) :
a). extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii cererii de finantare, în cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data închiderii licitatiei de proiecte:
b). extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii cererii de finantare, în cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, însotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o;
c). extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, în cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data închiderii licitatiei de proiecte;
d). extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si Contractul de credit vizat de banca, în cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca;
e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii
12.2 Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP)
13.
13.1 Certificate de atestare fiscala, emise de:
• Directia Generala a Finantelor Publice, pentru oblicatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului;
• Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, daca este cazul.

Aceste certifícate trebuie sa ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante.
13.2 Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata.
14. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea.
Declaratia va fi data de Microintreprinderile  cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali.
15. Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) pentru constructia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice
si, pentru modernizari
Declaratie pe propria raspundere ca modernizarea structurii de primire turistica va presupune in mod obligatoriu cresterea nivelului de confort cu cel putin o floare/stea
16. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) pentru structura de primire turistica respectiva (in cazul modernizarii/extinderii).
17. Copie dupa diploma de studii/certificat de formare profesionala care sa faca dovada detinerii, de catre beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudini manageriale/de marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta, cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.), (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate - carte de munca, actionar)
sau
Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.
18. Pentru investitiile în agro-turism:
Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care sa reiasa inscrierea in registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar
19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis.
20. Pentru investitiile din cadrul componentei c) si d) adeverinte eliberate de primariile din zona omogena  respectiva, privind activitatile/ investitiile in turism realizate.
21. Hotarâre de Consiliu Judetean prin care se aproba strategia judeteana, însotita de extras care sa ateste ca investitia se încadreaza în aceasta strategie
sau
Adresa emisa de un GAL autorizat care sa confirme ca investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala (tip LEADER)
sau
Document care atesta instituirea regimului de arie protejata (lege, Hotarare de Guvern, Hotarari ale Consiliilor Judetene sau locale, etc.) conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, însotit de  Protocol de colaborare pentru promovarea ariilor naturale protejate (parcuri nationale, rezervatii naturale, etc.) incheiat cu  administratia respectivei arii naturale protejate care sa prevada promovarea acesteia pe toata durata de functionare a centrului.
22. Precontracte incheiate cu diferiti organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - traditionale pentru turisti.
23. Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire independenta)
24. Alte documente justificative, avize (se vor specifica dupa caz) 
I. INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 313 -  Incurajarea activitatilor turistice 
1. Numar de actiuni turistice in infrastructura recreationala si de primire turistica:
1.1. Actiuni de agroturism
1.2. Actiuni de turism rural
1.3. Activitati recreationale
2.Numar locuri de munca
existente
nou-create
Nota: Indicatorul nr.1 se va completa prin bifare "√"; Indicatorul nr.2 se va completa cu nr. locurilor de munca.                                                                                                              Indicatorii aferenti Masurii 313 se vor completa dupa cum urmeaza:                                                                        ·        Numarul de actiuni turistice in infrastructura recreationala si de primire turistica reprezinta numarul proiectelor de investitii care aplica pe componentele a) si b) (conform Fisei tehnice de implementare a masurii 313). Se va completa prin bifare categoria in care se incadreaza proiectul respectiv: agroturism, turism rural sau activitati recreationale.                                    ·         Indicatorul “Nr. locuri de munca” presupune completarea numarului de locuri de munca existente si/ sau nou-create.                                     ATENTIE!  Este necesar sa se respecte formatul standard si continutul tabelului prezentat. Se vor completa numai indicatorii solicitati (nu se vor adauga alte categorii de indicatori care nu sunt inclusi in tabelul prezentat). De asemenea, este obligatoriu sa se completeze toti indicatorii solicitati in conformitate cu cele prezentate mai sus (nu se vor lasa informatii necompletate).                                    
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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Buget Indicativ Totalizator al Proiectului (Valori fara TVA )
cheltuieli capitol 3 nu se incadreaza in limita de 5%
actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Buget Indicativ al Componentei A
cheltuieli capitol 3 nu se incadreaza in limita de 5%
actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Buget Indicativ al Componentei B
cheltuieli capitol 3 nu se incadreaza in limita de 5%
actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Buget Indicativ al Componentei C
cheltuieli capitol 3 nu se incadreaza in limita de 5%
actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Buget Indicativ al Componentei D
cheltuieli capitol 3 nu se incadreaza in limita de 5%
actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
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AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
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