
M 3.2 Implementare Scheme de calitate 

Componenta 1 Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate

denumirea măsurii din SDL

A2 Denumire solicitant:

A3 Titlu proiect:

A4 Descrierea succintă a planului de acțiuni:

Stampila OJFIR/CRFIR

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

Adjunct CRFIR

Se completeaza de catre Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale-Oficiul Judetean/
Centrul Regional - Inființarea grupurilor de producători în sectorul agricol.

OJFIR/CRFIR SEMNATURA Director OJFIR/Director General

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

SECŢIUNE GENERALĂ

DATE DE ÎNREGISTRARE NUME ŞI PRENUME DIRECTOR OJFIR/
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR

înregistrare

Număr 

Data Înregistrării

Numele şi prenumele persoanei care înregistrează

Semnătura:

Data primirii cererii de finanţare la contractare:

Se completează de către solicitant

A8 Denumire consultant: Consultant - Cod Unic de Înregistrare (CUI):

Consultant - Număr înregistrare la ONRC:



A 6. 

Detaliere criterii de selecţie îndeplinite de solicitant:

Regiunea de dezvoltare: Judeţ:

Obiectivele investiţiei Judeţ Comună/Oraş Sat/Sector Sat/Sector

A5. Amplasarea proiectului:

Prescorare



B1.1 Informaţii privind solicitantul

Număr de înregistrare în registrul comerțului

Codul CAEN al activităţii/activităţilor finanţate prin proiect:

`

Anul atribuirii codului

Codul Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA: Anul atribuirii codului

Codul Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA pentru Asociație/Cooperativă:
(obligatoriu pentru fermele zootehnice)

E-mail

Codul unic de înregistrare APIA

B1.2 Sediul social 

Judeţ Localitate Sat

B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului

Data înființării
Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de Statut juridic al solicitantului
Înregistrare Fiscală

Telefon fix/ mobil Fax E-mail

Bloc Scara Et. Ap. Sector

Cod Poştal Strada Nr.

B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Data naşterii Cod numeric personal

semnătură

LEGAL

B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei, precum şi
specimenul de semnatură:

Numele Prenumele Funcţia Reprezentant legal
Specimen de

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

B.I. C.I. Paşaport

Act de identitate Seria Nr. Eliberat la data de de: Valabil până la:

Fax

Cod Poştal Strada Nr. Bloc Scara Ap.

Judeţ Localitate Sat

Telefon fix Telefon mobil



                                              REGULI DE COMPLETARE

Se va completa Declarația pe propria răspundere a solicitantului, cu datele solicitate (denumire/nume prenume 

solicitant, titlul proiectului), și se vor bifa toate angajamentele menționate în cuprinsul acesteia.

Trebuie bifate şi anexate documentele 1, 2, 3a sau 3b sau 3c, 4, 5, 11, 12, 13 de pe coloana Depunere-'Obligatoriu 

pentru toate proiectele' din secţiunea E.Lista documentelor anexate.

Se va completa tabelul cu indicatorii de monitorizare în conformitate cu precizările din subsolul tabelului.



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
SECTIUNE SPECIFICA MASURA 3.2

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

ETAPA: DEPUNERE CONTRACTARE

1. Planul de acțiuni

Lista documente
Obligatoriu 

pentru toate 

proiectele

Obligatoriu, dacă 

proiectul impune

6. PRECONTRACT/ CONTRACT ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 

acreditat de RENAR și recunoscut de MADR (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare);

7. ÎN CAZUL PRODUSELOR ECOLOGICE:

a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ , eliberată 

de

DAJ/DAM București (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);

b) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE emis

de un Organism de Inspecţie şi Certificare acreditat de RENAR și recunoscut de MADR, 

conform prevederilor OUG 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 

sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, din care să rezulte statutul 

ecologic al produsele obținute + Anexa la certificatul de conformitate (la depunerea 

primei Cereri de plată);

c) ADEVERINȚĂ de la DAJ/ DAM București din care să rezulte că solicitantul sprijinului 

participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri 

de plată)

8. ÎN CAZUL PRODUSELOR OBȚINUTE SUB SCHEMELE EUROPENE DOP, IGP, STG, DOC, IG:

a) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSULUI, emis de un Organism de Inspecție și 

Certificare acreditat de RENAR și recunoscut de MADR, prin care se face dovada 

respectării documentației aprobate la nivel european de către beneficiar + Anexa la 

certificatul de conformitate (la depunerea primei Cereri de plată);

b) DOCUMENT emis de grupul aplicant care a înregistrat denumirea produsului obținut 

sub

schema de calitate din care să rezulte că solicitantul sprijinului participă pentru prima 

dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri de plată)

PAGINA de   la - până 

la

5. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca, la 

comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform

schemelor de calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei.

11. DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERTIZA EXPERȚILOR DE A IMPLEMENTA 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator 

emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

9. RAPORTUL ASUPRA UTILIZĂRII ALTOR PROGRAME DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor 

eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, 

pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă 

în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

Obligatoriu 

pentru toate 

proiectele

Obligatoriu, dacă 

proiectul impune

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 3.2
OPIS

documente

Documentele se vor anexa cererii de finanțare în ordinea de mai jos:

4. LISTA MEMBRILOR GRUPULUI DE PRODUCĂTORI, actualizată la data depunerii cererii 

de finanțare (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare și, ulterior, la depunerea 

primei Cereri de plată); 

3. DOCUMENTE CONSTITUTIVE/ DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE FORMA DE ORGANIZARE* 

– în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, 

Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

2. Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

10. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU PROIECTELE DE SERVICII finalizate incluse în 

raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 



19. DOCUMENT EMIS DE ANPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM. 

16. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ SOLICITANTUL (fermierul/ grupul de fermieri 

care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 

5.000 euro) ESTE ÎNREGISTRAT LA OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 

(prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau 

ACTUL NORMATIV DE ÎNFIINȚARE/ACTUL CONSTITUTIV/STATUTUL, din care să reiasă 

activitatea agricolă. (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 

1305/2013) 

12. DOCUMENT CARE SĂ ATESTE SCHEMA DE CALITATE la care solicitantul dorește să 

adere – emis de MADR:

• Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti, în 

conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare 

obținute conform rețetelor consacrate românești (la depunerea cererii de finanțare, după 

caz) sau

• Atestat de produs tradițional, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea 

produselor tradiţionale.

17. DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE/ FOLOSINȚĂ (contract de 

concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație) PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, 

se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă 

de primărie privind situaţia curentă. (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform 

art.16 din Reg. 1305/2013) 

21. DOCUMENT EMIS DE DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

ANSVSA 

18. COPIILE SITUAȚIILOR FINANCIARE PENTRU ANII „N” ȘI , „N-1”, unde „n” este anul 

anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la 

Administrația Financiară. Bilanțul contabil și balanța contabilă pentru anul anterior / 

declarația 200 sau 221 pentru I.I., PFA, IF.

20. DOCUMENT EMIS DE DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în 

protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății; 

 15. PROGRAM DE PROMOVARE  

13. OFERTE CONFORME - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor. 

14. CERTIFICAT CONSTATATOR emis conform legislației naționale în vigoare, din care să 

rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. 

22. Declarație angajament privind raportarea activității și a plăților către GAL

23. Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal GAL

24. Declaratie privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal AFIR

25. ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE 

26. CAZIERUL JUDICIAR AL SOLICITANTULUI 

27. CERTIFICAT/CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR FISCALE ȘI SOCIALE 

28. Alte documente justificative, după caz:



8

Declar pe propria răspundere că nu am înscrisuri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să îl 

depun la încheierea contractului de finanţare . Prin prezenta îmi exprim consimțământul ca AFIR să solicite instituțiilor abilitate 

conform legii, extrasul de pe cazierul judiciar privind situația mea.

(Până la reglementarea posibilităţii aplicării de către experţii evaluatori AFIR a normelor metodologice aferente Legii nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul are obligaţia depunerii documentului justificativ mai sus 

enunţat.)

9 Declar pe propria răspundere ca nu am fapte înscrise în cazierul fiscal.

10
Declar pe propria răspundere că dosarul cererii de finanţare, în original, va fi identic cu dosarul cererii de finanţare depus in copie. În 

caz contrar, proiectul nu va fi contractat.

6
Mă angajez să respect toate cerințele ce decurg din legislația în vigoare referitoare la schema pentru care  și să fac dovada respectării 

specificațiilor schemei eligibile la care particip pe tot parcursul implementării proiectului.

7 Mă angajez să asigur surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Nu sunt înregistrat în scopuri TVA şi că mă angajez să notific AFIR orice modificare a situaţiei privind înregistrarea ca

plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri TVA;

Vinovat de faptul ca nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă;
Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu ne-am îndeplinit obligaţiile contractuale în legatură cu un alt contract cu Agenţia, 

prin Programul SAPARD, PNDR sau alte contracte finanţate din fonduri comunitare;
Încercarea de a obtine informații confidentiale sau de influențare a AFIR in timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face 

presiuni la adresa evaluatorului.

5
Declar pe propria răspundere că, în cazul în care nu respect oricare din punctele prevazute în declaraţie, proiectul să devină neeligibil 

în baza criteriului "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul să fie reziliat.

12

Declar pe propria răspundere că organizaţia pe care o reprezint este înregistrată în registrul debitorilor AFIR şi mă angajez că 

datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere, va fi achitată integral până la semnarea contractului de 

finanţare;

Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA);

13

F. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
Prin aceasta declarație solicitantul

care solicită asistență financiară nerambursabilă prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru proiectul intitulat

prin responsabil legal

În procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau

administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege;

Acuzați din cauza unei greşelli privind conduita profesională, avand ca soluţie finală resjudicata (împotriva căreia nici un

apel nu este posibil);

Vinovat de grave deficiente de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care AFIR le poate justifica;

Mă angajez ca, ori de câte ori grupul de producători își schimbă structura/numărul de membri, să înștiințez AFIR;

14
Declar pe propria răspundere că grupul de producători își va menține condițiile de recunoaștere pe toată durata

acordării sprijinului financiar prin PNDR 2014-2020.

11 Declar pe proprie răspundere că:

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

1

Declar pe propria răspundere că proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din 

programe de finanţare nerambursabilă. De asemenea mă angajez ca, în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanţare FEADR, 

să nu depun acest proiect la nici un alt program de finanţare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parţial eligibil 

pentru asistenţă.

2
Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa submăsurii şi ghidul solicitantului şi mă angajez 

să le respect pe o perioadă egală cu perioada de implementare a proiectului, începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

Semnătura reprezentant legal şi ştampila Data (zz/ll/aaaa)

3

Declar pe propria răspundere că acționez în nume propriu și 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 propia răspundere că eu şi organizaţia pe care o reprezint nu suntem într-unul din următoarele cazuri:



1. Număr exploatații agricole spriijnite 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE

Măsura 3.2 Implementare scheme de calitate



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL

*Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România, este cea publicată de Banca Central Europeană la 

adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii Planului de acțiuni.

**În cazul grupurilor de fermieri, tabelul se va completa pentru fiecare exploatație în parte.

OBSERVAȚIE:

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională 

privind TVA.

0.00

0.00

1b Costuri pentru controlul solicitantului

1d Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului 0.00

2.
Contribuția anuală de participare la schema de 

calitate către Organismul de control/certificare.
0.00

3.

Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei pentru 

verificarea specificațiilor de îndeplinire a 

conformității anuale

0.00

1a

TotalAnul 5Anul 4Anul 3Anul 2Anul 1

Nr. 

crt.

Valoare estimată

- euro*/exploatație** -Tipurile de cheltuieli eligibile

1.
Costuri aferente aderării la schema de calitate 

eligibilă
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costuri pentru inițierea certificării

Anul atribuirii codului  -Cod Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA -

Codul CAEN al activității finanțate prin proiect -

CHELTUIELI ELIGIBILE PE EXPLOATAȚIE

CURS   VALUTAR             1 EURO = LEI

Denumire fermier activ

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Măsura 3.2 

Anul atribuirii codului   -

0.00

1c
Cheltuieli aferente testării în urma căreia se 

certifică

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Cod CUI/CIF fermier activ

Codul unic de înregistrare APIA     -



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România, este cea publicată de Banca Central Europeană la 

adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii Planului de acțiuni.

**În cazul grupurilor de fermieri, tabelul se va completa pentru fiecare exploatație în parte.

OBSERVAȚIE:

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională 

privind TVA.

1d Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului 0.00

2.
Contribuția anuală de participare la schema de 

calitate către Organismul de control/certificare.
0.00

3.

Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei pentru 

verificarea specificațiilor de îndeplinire a 

conformității anuale

0.00

1a Costuri pentru inițierea certificării 0.00

1b Costuri pentru controlul solicitantului 0.00

1c
Cheltuieli aferente testării în urma căreia se 

certifică
0.00

Codul CAEN al activității finanțate prin proiect -

Nr. 

crt.
Tipurile de cheltuieli eligibile

Valoare estimată

- euro*/exploatație** -

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total

1.
Costuri aferente aderării la schema de calitate 

eligibilă
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

CHELTUIELI ELIGIBILE PE EXPLOATAȚIE

CURS   VALUTAR             1 EURO = LEI

Denumire fermier activ

Cod CUI/CIF fermier activ

Codul unic de înregistrare APIA     - Anul atribuirii codului   -

Cod Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA - Anul atribuirii codului  -



3.

Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei pentru 

verificarea specificațiilor de îndeplinire a 

conformității anuale

0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România, este cea publicată de Banca Central Europeană la 

adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii Planului de acțiuni.

**În cazul grupurilor de fermieri, tabelul se va completa pentru fiecare exploatație în parte.

OBSERVAȚIE:

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională 

privind TVA.

1c
Cheltuieli aferente testării în urma căreia se 

certifică
0.00

1d Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului 0.00

2.
Contribuția anuală de participare la schema de 

calitate către Organismul de control/certificare.
0.00

1.
Costuri aferente aderării la schema de calitate 

eligibilă
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1a Costuri pentru inițierea certificării 0.00

1b Costuri pentru controlul solicitantului 0.00

Denumire fermier activ

Cod CUI/CIF fermier activ

Codul unic de înregistrare APIA     - Anul atribuirii codului   -

Cod Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA - Anul atribuirii codului  -

Codul CAEN al activității finanțate prin proiect -

Nr. 

crt.
Tipurile de cheltuieli eligibile

Valoare estimată

- euro*/exploatație** -

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

CHELTUIELI ELIGIBILE PE EXPLOATAȚIE

CURS   VALUTAR             1 EURO = LEI



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România, este cea publicată de Banca Central Europeană la 

adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii Planului de acțiuni.

**În cazul grupurilor de fermieri, tabelul se va completa pentru fiecare exploatație în parte.

OBSERVAȚIE:

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională 

privind TVA.

1d Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului 0.00

2.
Contribuția anuală de participare la schema de 

calitate către Organismul de control/certificare.
0.00

3.

Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei pentru 

verificarea specificațiilor de îndeplinire a 

conformității anuale

0.00

1a Costuri pentru inițierea certificării 0.00

1b Costuri pentru controlul solicitantului 0.00

1c
Cheltuieli aferente testării în urma căreia se 

certifică
0.00

Codul CAEN al activității finanțate prin proiect -

Nr. 

crt.
Tipurile de cheltuieli eligibile

Valoare estimată

- euro*/exploatație** -

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total

1.
Costuri aferente aderării la schema de calitate 

eligibilă
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI ELIGIBILE PE EXPLOATAȚIE

CURS   VALUTAR             1 EURO = LEI

Denumire fermier activ

Cod CUI/CIF fermier activ

Codul unic de înregistrare APIA     - Anul atribuirii codului   -

Cod Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA - Anul atribuirii codului  -

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE



3.

Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei pentru 

verificarea specificațiilor de îndeplinire a 

conformității anuale

0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România, este cea publicată de Banca Central Europeană la 

adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii Planului de acțiuni.

**În cazul grupurilor de fermieri, tabelul se va completa pentru fiecare exploatație în parte.

OBSERVAȚIE:

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională 

privind TVA.

1c
Cheltuieli aferente testării în urma căreia se 

certifică
0.00

1d Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului 0.00

2.
Contribuția anuală de participare la schema de 

calitate către Organismul de control/certificare.
0.00

1.
Costuri aferente aderării la schema de calitate 

eligibilă
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1a Costuri pentru inițierea certificării 0.00

1b Costuri pentru controlul solicitantului 0.00

Denumire fermier activ

Cod CUI/CIF fermier activ

Codul unic de înregistrare APIA     - Anul atribuirii codului   -

Cod Registru Național al Exploatațiilor ANSVSA - Anul atribuirii codului  -

Codul CAEN al activității finanțate prin proiect -

Nr. 

crt.
Tipurile de cheltuieli eligibile

Valoare estimată

- euro*/exploatație** -

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

CHELTUIELI ELIGIBILE PE EXPLOATAȚIE

CURS   VALUTAR             1 EURO = LEI



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Rata de conversie între euro și moneda națională pentru România, este cea publicată de Banca Central Europeană la 

adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii Planului de acțiuni.

**În cazul grupurilor de fermieri, tabelul se va completa pentru fiecare exploatație în parte.

OBSERVAȚIE:

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională 

privind TVA.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.
Contribuția anuală de participare la schema de 

calitate către Organismul de control/certificare.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.

Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei pentru 

verificarea specificațiilor de îndeplinire a 

conformității anuale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1d Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului 0.00

1.
Costuri aferente aderării la schema de calitate 

eligibilă
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1a Costuri pentru inițierea certificării 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1b Costuri pentru controlul solicitantului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1c
Cheltuieli aferente testării în urma căreia se 

certifică
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI ELIGIBILE TOTALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

0.00

Nr. 

crt.
Tipurile de cheltuieli eligibile

Valoare estimată

- euro*/exploatație** -

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Total


















