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AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
cu depunere in format fizic
SECŢIUNE GENERALĂ
DATE DE ÎNREGISTRARE
NUME ŞI PRENUME DIRECTOR OJFIR
Semnătura Director OJFIR
Ştampila OJFIR
Se completează de către Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Programul FEADR .
Număr
înregistrare
Număr
masură
Număr
submăsură
Codificare
de rezervă
Nr. cerere
de proiecte
Nr.
regiune
Cod
judeţ
Număr ordine
Numele şi prenumele persoanei care înregistrează:
Semnătura:
Se completează de către solicitant
A PREZENTARE GENERALĂ
A1 Masura / Sub-masura: 
A2 Denumire solicitant:
A3 Titlu proiect:
A4 Descrierea succinta a proiectului:
ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI - TINUTUL PADURENILOR GAL
A5 Amplasarea exploatației:
Regiunea de dezvoltare
Judeţ
 Obiectivele investitiei 
conform Planului de Afaceri
Judeţ
Comună
Sat
Sat
Localitate
Nr.
Strada
Cod postal
Sat
 A6. Detalii proiect
         - Sectorul exploatației agricole:
         - Sectorul obiectivului prevazut în planul de afaceri 
       - Zona în care se află exploatația:
       - Gradul de dotare al exploataţiei:
       - Tipul producţiei:
A7 
Anul accesării:
Produse achiziţionate prin program:
Denumire consultant
CUI
Nr înreg.ONRC
Denumire proiectant 
CUI 
Nr înreg.ONRC
A8 DETALII PRIVIND TERENUL EXPLOATAŢIEI CARE STĂ LA BAZA CALCULULUI SO:
Cod unic înregistrare/Cod numeric personal       
Nume şi Prenume/Denumire
Număr de ha
Parcela
Tarlaua
Blocul fizic
Modalităţi deţinere:
Persoana care a dat moştenirea/donaţia/vânzător/arendator/concedent/comodant/locator / Persoana care a dat temporar în administrare sau folosință
Judet
Comună
Sat
Act identitate (serie/numar) cetateni straini       
A9 Total punctaj estimat (autoevaluare) pentru criteriile de selecţie îndeplinite
Detalierea criteriilor de selecţie îndeplinite:
B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informaţii privind solicitantul
Codul CAEN al activităţii/activităţilor finanţate prin proiect
Data de înfiinţare
Cod Unic de Înregistrare şi/sau Codul de 
Înregistrare Fiscală
Statutul juridic al solicitantului
Act de identitate
C.I.
Seria:
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil pâna la:
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator) şi asociaţi:
Data naşterii
Cod numeric personal
B.I.
Pasaport
de:
Eliberat la data de
Nr.
Seria:
Act de identitate
B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect 
Act de identitate
C.I.
Seria:
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil pana la:
Data naşterii
Cod numeric personal
B.I.
Paşaport
Valabil până la:
de:
Eliberat la data de
Nr.
Seria:
Act de identitate
Date de identitate ale soţului/soţiei:
Cod Registru Naţional al Exploataţiilor ANSVSA pentru Asociaţie/Cooperativa (obligatoriu pentru fermele zootehnice)
Judeţ
Localitate
Sat
Cod postal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix
Telefon mobil
Fax
E-mail
Apartament
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Resedinţa din România
Etaj
Număr de înregistrare în registrul comerțului:
Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor. Este de forma J40/12345/2008
B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei precum şi
specimenul de semnătură:
LEGAL
Nume
Prenume
Funcţie
Reprezentant legal
Specimen de 
semnătură
Nivel de studii şi denumirea instituţiei care a emis documentul
Asociati:
Act de identitate
C.I.
Eliberat la data de
Nume si prenume asociat:
Data nasterii
Cod numeric personal
B.I.
Pasaport
Valabil pana la:
de:
Nr.
Seria:
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Telefon fix 
Fax
E-mail
Scara
Bloc
Nr.
Strada
Cod postal
Judeţ
Localitate
Sat
Telefon mobil
B2.3 Locul de muncă al reprezentantului legal de proiect
Telefon fix 
Fax
E-mail
Denumire angajator:
Scara
Bloc
Nr.
Strada
Cod postal
Judet
Localitate
Sat
Telefon mobil
B3.1 Denumirea Instituţiei Financiar Bancară
Denumirea Sucursalei/Filialei/Agenţiei instituţiei Financiar Bancare
B3.2 Adresa Sucursalei/Filialei/Agenţiei instituţieiFinanciar - Bancare
B3.3 Cod-ul IBAN al contului Bancar
B3.4 Titularul contului bancar
B3 Informatii privind contul bancar pentru Proiectul F.E.A.D.R. MĂSURA 2.2
B4 Date privind consultantul
Denumirea Consultantului
Codul Unic de Înregistrare
Nr.inregistrare ONRC
C FINANŢĂRI NERAMBURSABILE solicitate şi/sau obţinute
C. Solicitantul a mai obţinut finanţari nerambursabile ? Detaliaţi cu datele solicitate în tabelul de mai jos *
FEADR **
DENUMIRE PROGRAM
Număr
proiecte
Titlul proiectului / Codul contractului/  Deciziei de finanţare ***
Data
accesării/
finalizării
Valoarea accesării sprijinului
(EUR)
*      se completează indiferent daca solicitantul a obţinut / nu a obţinut finanţări nerambursabile 
**    se completează de către solicitant cu denumirea programului
***  se completează în funcţie de tipul proiectului
DA
NU
SECŢIUNE SPECIFICĂ SUBMĂSURA 6.3
D. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 6.3
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Listă documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu daca proiectul impune
PAGINA de la-   până la
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu daca proiectul impune
Documente specifice etapei
DEPUNERE
CONTRACTARE
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original)
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă 
 
a) Pentru terenul agricol:
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),
şi/sau
• tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanţare); In cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani. 
şi/sau
• contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; In cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani. 
şi/sau
• contractul de comodat/contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosință
şi/sau
• document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune
şi/sau
• documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească).
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege)
 sau
• documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. În cazul prezentării contractului de comodat/locațiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.
d) Pentru animale, păsări şi familii de albine:
• PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine
• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare
 
• Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu originalul".  
şi
• Pentru exploataţiile vegetale: Copia Registrului Agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii Cererii de Finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii  “n” şi  “n-1”, unde “n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară:
a)Pentru societăţi comerciale: 
• Bilanţul (cod 10);
• Contul de profit şi pierderi (cod 20);
• Datele informative (cod 30);
• Situaţia activelor imobilizate (cod 40). 
ŞI/SAU 
• Declaraţia de inactivitate (pentru societăţile înfiinţate în anii "n" şi/sau "n-1", care nu au avut inactivitate).
 
Societăţile comerciale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia depunerii acestor documente.
b)Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
• Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
ŞI/SAU 
• Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1",  sunt autorizaţi conform OUG.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit;
 
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia depunerii acestor documente.
Indicati paginile corespunzatoare documentului
4. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza     cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru.
5. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator)
6. Hotarârea adunării generale a asociaţiilor(AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (Acţionar Majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR şi care exercită un control efectiv pe teren lung (de cel puţin 6 ani/8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective
7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi / membrii familiei din cadrul microintreprinderii / întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante) 
8. •  documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii superioare / postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare;
•  diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, diploma de disertatie, diploma de licenţă)
• diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economei agrare;
• certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ recalificare în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională (minim Nivelul I). De asemenea  sunt  acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, vetrerinar sau economie agrară.
• document de recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări
• certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în domeniul  agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională sau documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională)
9. Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data încheierii contractului - poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone
a) În cazul soiurilor de plante de cultură autohtone:
·   factura fiscală de achiziție a seminței certificate  
·   documentul oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE/ eticheta oficială. 
b) În cazul speciilor autohtone de animale
 - Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociaţiile/Organizaţiile Crescătorilor de Animale acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ
11.  Copia contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei
sau 
     Copia adeverinţei emisă de Primăria comunei pe teritoriul căreia se regăseşte platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploataţia solicitantului
12. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr.16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;
14. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se menţioneze denumirea şi adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al contului prin care se derulează proiectul FEADR.
15. Aviz conformitate proiect cu obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU DELTA DUNĂRII emis de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării
16. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect  (dacă este cazul)
    
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE	
ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI - TINUTUL PADURENILOR GAL
SECŢIUNE SPECIFICĂ MĂSURA 2.2
D. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 2.2
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Listă documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu daca proiectul impune
PAGINA de la-   până la
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu daca proiectul impune
Documente specifice etapei
DEPUNERE
CONTRACTARE
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original)
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă 
 
a) Pentru terenul agricol:
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),
şi/sau
• tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanţare); In cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani. 
şi/sau
• contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; In cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea si/sau reconversia plantaţiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani. 
şi/sau
• contractul de comodat/contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosință
şi/sau
• document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune
şi/sau
• documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească).
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare:
• documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege)
 sau
• documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. În cazul prezentării contractului de comodat/locațiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.
d) Pentru animale, păsări şi familii de albine:
• PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine
• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare
 
• Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu originalul".  
şi
• Pentru exploataţiile vegetale: Copia Registrului Agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii Cererii de Finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii  “n” si “n-1”, unde “n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară:
a)Pentru societăţi comerciale: 
• Bilanţul (cod 10);
• Contul de profit şi pierderi (cod 20);
• Datele informative (cod 30);
• Situaţia activelor imobilizate (cod 40).
ŞI/SAU 
• Declaraţia de inactivitate (pentru societăţile înfiinţate în anii "n" şi/sau "n-1", care nu au avut activitate).
 
Societăţile comerciale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia depunerii acestor documente.
b)Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
• Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
ŞI/SAU 
• Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt autorizaţi conform OUG.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit.
 
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia depunerii acestor documente.
• Declaraţia de inactivitate (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.
Indicati paginile corespunzatoare documentului
4. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza     cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru.
5. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator)
6. Hotarârea adunării generale a asociaţiilor(AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (Acţionar Majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR şi care exercită un control efectiv pe teren lung (de cel puţin 6 ani/8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective
7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi / membrii familiei din cadrul microintreprinderii / întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante) 
8. Documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii superioare / postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare;
9. Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data depunerii proiectului la GAL si respectiv la data incheierii contractului. 
10. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone
a) În cazul soiurilor de plante de cultură autohtone:
·   factura fiscală de achiziție a seminței certificate  
·   documentul oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinul de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE/ eticheta oficială. 
b) În cazul speciilor autohtone de animale
 - Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociaţiile/Organizaţiile Crescătorilor de Animale acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ
11.  Copia contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei
sau 
     Copia adeverinţei emisă de Primăria comunei pe teritoriul căreia se regăseşte platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploataţia solicitantului
12. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr.16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;
14. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se menţioneze denumirea şi adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al contului prin care se derulează proiectul FEADR.
15. Certificat constatator eliberat de ONRC cu maxim 30 de zile inainte de depunerii proiectului.
Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde cel putin următoarele informaţii: denumirea (firma); numărul de înregistrare în registrul comerţului; codul unic de înregistrare; starea firmei; forma juridică; sediul social/profesional si punctele de lucru; durata de funcţionare; obiectul de activitate - domeniul şi activitatea principală; capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale; asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv); administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite; cenzorii/auditorii financiari; sediile secundare; activităţi şi sedii autorizate; indicatorii din situaţiile financiare anuale; alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.  
15. Aviz conformitate proiect cu obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU DELTA DUNĂRII emis de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării
16. Declaratii
16.1 Declaratie asumare reziliere contract (Anexa 16)
16.2 Declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL(Anexa 17)
16.3 Declaratie privind angajamentul de a crea locuri de munca (Anexa 18)
16.4 Declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR (Anexa 19)
16.5 Declaratie incadrare in HG 226_2015 (Anexa 20)
16.6 Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor (Anexa 21)
17. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect  (dacă este cazul)
    
E. LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIEI STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIE 8)
CALCULUL COEFICIENȚILOR DE PRODUCȚIE STANDARD PENTRU VEGETAL
Coduri
EUROSTAT
Denumire culturi
Suprafata (ha)
SO 2010
euro/ha
SO
0
1
2
3
4
Grâu comun
Grâu dur
Secară
Orz+Orzoaică
Ovăz
Porumb boabe
Orez
Alte cereale:  sorg, hrişca, mei, triticale, iarba-cănăraşului, altele
Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce
Linte, bob, năut şi măzăriche
Cartofi(inclusiv cartofi noi,material săditor,cartof dulce destinat consumului uman)
Sfeclă de zahăr
Plante rădăcinoase pentru nutreț: sfecla furajeră, alte plante furajere din familia brasiceelor, napi furajeri, morcovi furajeri, batata(cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc,alte rădăcinoase
Tutun
Hamei
Rapiţă
Floarea soarelui
Soia
In pentru ulei
Alte plante pentru ulei: ricin, şofrănaş, susan, arahide, mac, muştar, alte culturi oleaginoase
In textil
Cânepă
Alte plante textile: iuta, cânepa de Manila, sisalul, kenaful
Plante medicinale și aromatice, inclusiv ceaiul, cafeaua şi cicoarea pentru cafea: muşeţel, mătrăgună, mentă, mac, angelica,chimen, genţiana, iasomia, şofranul, salvia, gălbeneaua, lavanda, levănțică, origanul, valeriană, ghimbir etc. 
Alte plante industriale: cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nemenţionate în altă parte, sorgul tehnic (pentru mături)
Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp:
- conopidă, broccoli,
- legume pentru frunze (praz, salată, spanac etc.), varză,
- tomate,
- porumb dulce,
- legume cultivate pentru fructe: vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori,
- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, napi,
- legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepţia lintei şi a năutului,
- fructele plantelor neperene: căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas.
Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în grădină destinate comercializării:
- conopidă, broccoli,
- legume pentru frunze (praz, salată, spanac etc.), varză,
- tomate,
- porumb dulce,
- legume cultivate pentru fructe: vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori,
- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi) - morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, napi,
- legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepţia lintei şi a năutului,
- fructele plantelor neperene: căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas.
Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în sere și solarii:- conopidă, broccoli,- legume pentru frunze (praz, salată, spanac etc.), varză,- tomate,- porumb dulce,- legume cultivate pentru fructe: vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori,- legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac,ceapă, usturoi, napi,- legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepţia lintei şi a năutului,- fructele plantelor neperene: căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas.
Flori în câmp:
- bulbi de flori, cormi, tuberculi,
- flori tăiate şi boboci,
- plante cu flori (inclusiv trandafirul pentru petale) şi plante ornamentale 
Flori - în sere și solarii:
- bulbi de flori, cormi, tuberculi,
- flori tăiate şi boboci,
- plante cu flori (inclusiv trandafirul pentru petale) şi plante ornamentale
Plante de nutreț - Iarba temporară: iarba semănată pe terenuri arabile cedate producţiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani şi chiar sub un an
Plante de nutreț - alte furaje verzi - Porumb siloz
Plante de nutreț - Alte furaje verzi: culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum este firuţa, cruciferele, faceea dacă sunt recoltate verzi şi nu au fost menţionate în altă parte.
Alte plante de nutreț: diferite specii de trifoi anual sau peren (trifoi alb, trifoi roşu, trifoi de Alexandria), diferite varietăţi de lucernă.
Seminţe şi seminceri:
- semințe de graminee,
- seminţe pentru horticultură,
- seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase.
Alte plante: culturi de mică importanţă economică care nu pot fi încadrate în altă categorie
Păşuni și fânețe permanente - pășuni și fânețe
Păşuni și fânețe permanente - pe terenuri accidentate - păşuni sărace, inclusiv lăstărişul, de obicei nefertilizate şi neîntrebuinţate:
– păşuni cu randament scăzut situate în locuri accidentate şi la altitudini mari, care nu sunt cosite;
 – terenuri stâncoase, terenuri mlăştinoase, bărăganuri
Fructe, pomi și arbuști - climă temperată:
- mere, 
- pere
- piersici și nectarine,
- Alte fructe: prune, caise, cireşe, vişine, gutui.
Livezi de coacăz (albe, negre şi roşii), zmeur, smochin, afin, agriş, mure, măceşe, soc, cătină, lonicera, coarne, aronia, goji.
Fructe, pomi și arbuști: nuci, alune, migdale, castane
Vii - vin nobil
Vii - alte vinuri
Vii – struguri de masă
Pepiniere
Alte culturi permanente: răchita, papura, bambus, salcie, brăduți argintii altoiți
Brazi de crăciun
Ciupercării pe 100mp (Nr. recolte pe an - 4)
(suprafața totală cultivată = suprafața de bază*numărul de cicluri)
Nr. cicluri conform Plan afaceri *
Suprafata de bază (stelaje) (mp) **
TOTAL vegetal
*  Se va completa cu numărul de cicluri prevăzut a se realiza în cadrul unui an, conform planului de afaceri
** Se va completa cu suprafața culturii(mp) cu ciuperci; în cazul în care în cadrul ciupercăriei se utilizează un sistem de cultură în stelaje, se va completa suprafața culturii formată din suprafața unui stelaj(mp) X număr de stelaje 
Coduri
EUROSTAT
Denumire specii animale
Număr capete
2010 euro/cap
SO
0
1
2
3
4
Cabaline - cai, măgari3)
Bovine sub 1 an - total (viței pentru îngrășat (masculi și femele), de regulă sacrificați la vârsta de aproximativ șase luni și alte bovine sub 1 an)2)4)
Bovine sub 2 ani - masculi (tăurași între un an și doi ani)2)4)
Bovine sub 2 ani - femele (juninci între un an și doi ani, cu excepția bovinelor femele care au fătat deja)2)4)
Bovine de 2 ani şi peste - masculi (tauri de la doi ani în sus)2)4)
Bovine de 2 ani si peste  - femele (juninci de reproducție(bovine de doi ani și mai mult care nu au fătat încă și sunt destinate reproducerii) și juninci pentru îngrășat (bovine femele de doi ani și mai mult destinate îngrășării)) 2)4)
Vaci pentru lapte (bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate și vaci de lapte pentru sacrificare (vaci de lapte reformate) după lactația finală) 2)4)
Bovine de 2 ani şi peste - alte vaci (bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau pentru obținerea de produse lactate, vaci pentru muncă, vaci pentru sacrificare (reformate) care nu sunt de lapte (îngrășate sau nu înaintea sacrificării)) 2)4)
Oi5)
 - mioare montate
 - oi de un an sau mai mult destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete 
Oi- alte oi5) 
-miei, berbeci, oi reformate 
-oi sterpe care urmează a fi îngrăşate în vederea sacrificării 
Capre - capre montate
- capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete 5)
Capre – alte capre 
-iezi, ţapi, capre reformate destinate sacrificării 5)
Porcine - tineret porcin sub 20 kg 6)
Porcine - scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 6)
Porcine - alte porcine 
-porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării6)
Pui pentru carne 1)
Găini ouătoare 1)
Curcani și curci 1)
Rațe 1)
Gâște 1)
Struți 1)
Alte păsări: fazani, bibilici, potârnichi, prepelițe, porumbei 1)
Iepuri (femele iepuri)
Familii de albine 7)
TOTAL zootehnic
TOTAL GENERAL
Curs EURO la data întocmirii Planului de Afaceri:
Dată întocmire Plan de Afaceri:
Valoare sprijin:
1) Valoarea SO se referă la 100 capete 
Exploatația de păsări care își desfășoară activitate pe mai multe cicluri de producție într-un an contabil se va dimensiona la depunerea cererii de finanțare cu efectivul de păsări existent.
 2) Categoriile de bovine includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe
 3) Cabalinele luate in calcul nu sunt destinate consumului uman, ci deservesc munca în exploataţie           
 4)În cazul exploataţiilor de creștere a bovinelor:
Bovinele pentru carne sunt cele destinate sacrificării: bovine sub un an, bovine sub 2 ani (femele și masculi), bovine de doi ani și peste (femele și masculi), alte bovine (tauri, boi, alte bovine reformate destinate sacrificării).
Bovinele sub un an se iau în calculul dimensiunii economice, astfel:
-dacă în cadrul exploatației se găsesc vaci de lapte, atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producților standard pentru vaci de lapte și a producțiilor standard pentru vițeii sub un an al căror număr depășește numărul vacilor de lapte
-dacă în cadrul exploatației nu se găsesc vaci de lapte, atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producțiilor standard pentru vițeii sub un an al căror număr există la acel moment în cadrul exploatației
 5)În cazul exploataţiilor de creștere a ovinelor / caprinelor:
Numărul de miei/iezi se ia în calculul dimensiunii economice numai dacă în cadrul exploatației nu sunt oi, respectiv capre pentru reproducție  . 
 6) În cazul exploataţiilor de creștere a porcinelor:
Numărul de porcine sub 20 kg se ia în calculul dimensiunii economice numai dacă în cadrul exploatației nu sunt scroafe de reproducție.
 7)Valoarea SO este calculată pe stup.
 8)Legislația care a stat la baza stabilirii coeficienților de calcul se regăsește la subcap. 1.3 - Legislația europeană și națională aplicabilă din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 2.2.
F.  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 
Prin această declaraţie solicitantul              
cunoscând prevederile Codului Penal privind la falsul în declaraţii, care solicită asistenţă financiară nerambursabilă prin Programul FEADR pentru proiectul Măsurii 2.2, intitulat
Text
1. Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate privind acordarea sprijinului prevăzut în Fişa Tehnică a Măsurii 2.2 şi Ghidul Solicitantului si mă angajez să le respect pe o perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor începând cu anul depunerii cererii de finanţare.
Text
2. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile din Cererea de Finanţare şi din documentele anexate acesteia 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.
Text
3. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosinţă vor fi notificate GAL si AFIR  în termen de trei zile calendaristice de la data încheierii documentelor respective. 
Text
4. Declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe perioada de valabilitate a Deciziei de finanţare de 6/ 8 ani (pentru sectorul pomicol) să nu reduc  suprafaţa exploataţiei din anul 0 şi din anul ţinta, cuprinsă în proiect.
Text
5. Declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe perioada de valabilitate a Deciziei de finanţare, perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor începând cu anul depunerii cererii de finanţare, să nu reduc suprafaţa exploataţiei din anul 0 şi din anul ţintă, cuprinsă în proiect.
Text
6. Declar că nu sunt într-unul din următoarele cazuri:
Text
a. Acuzat din cauza unei greseli privind conduită profesională având ca soluţie finală res judicata (împotriva căreia niciun apel nu este posibil).
 
Text
b. Vinovat de grave deficienţe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care GAL si Agenţia le poate justifica.
 
Text
c. Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de GAL si Autoritatea Contractantă ca o condiţie de participare la contractare
 
Text
d. Nerespectarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în legatură cu un alt Contract/ Decizie de Finanţare încheiat cu AFIR sau alte contracte finanţate din fonduri europene.
 
Text
e. Încalcarea de a obţine informaţii confidenţiale sau de influenţare a GAL si AFIR în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.
 
Text
7. Declar pe propria răspundere că mă angajez că toate obiectivele prevăzute în Planul de Afaceri să fie realizate cu respectarea prevederilor legislatiei naţionale şi europene în vigoare şi după caz, să obţin autorizaţiile necesare implementării proiectului până la verificarea îndeplinirii Planului de Afaceri la tranşa a doua de plată.
Text
8. Declar pe propria răspundere că mă angajez că voi respecta pe toată perioadă de valabilitate a Deciziei de Finanţare  condiţiile de implementare, iar dacă se constată că nu mai sunt indeplinite obiectivele din Planul de Afaceri, Autoritatea Contractanta poate proceda, după caz, fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi la încetarea de drept a Deciziei de finantare, fie la recuperarea parţială, respectiv proporţional cu obiectivele nerealizate din Planul de afaceri afectate de neregulă.
Text
9. Declaraţia pe propria răspundere că mă angajez că voi menţine criteriul de selecţie privind soiurile autohtone pe toată perioada de valabilitate a deciziei de finanţare, perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor începând cu anul depunerii cererii de finanţare.
Text
10. Declaraţia pe propria răspundere că mă angajez că voi îndeplini criteriul de selecţie privind  soiurile autohtone până la momentul depunerii celei de a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri.
Text
11. Declar pe propria răspundere că mă angajez că voi menţine criteriul de selecţie privind rasele autohtone pe toată perioada de valabilitate a deciziei de finanţare, perioadă egală cu perioada de implementare şi monitorizare a proiectelor începând cu anul depunerii cererii de finanţare.
Text
12. Declar pe propria răspundere că mă angajez că voi îndeplini criteriul de selecţie privind rasele autohtone până la momentul depunerii celei de a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii.  
Text
13. Declar pe propria răspundere că nu am înscrisuri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să îl depun ca si document anexa la cererea de finantare si la încheierea contractului de finanţare . Prin prezenta îmi exprim consimțământul ca GAL si 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.)  
Text
14.  Declar pe propria răspunderii că în cazul în care, exploataţia zootehnică pe care o deţin va fi selectată şi primeşte sprijin financiar nerambursabil, să o înregistrez la ANSVSA, ca exploataţie comercială de tip A, până la data semnării Deciziei de Finanţare.
Text
15. Declar pe propria răspundere că în cazul în care voi fi încadrat într-o activitate salarizată ulterior termenului de maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de finanţare, locul de muncă deţinut va fi în acelaşi UAT sau în zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia agricolă şi voi notifica GAL si AFIR cu privire la locul de muncă, în termen de 10 zile calendaristice de la data angajării.
16. Sunt de acord ca GAL si AFIR să consulte şi să prelucreze, prin operaţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea desfăşurării activităţii specifice, datele mele cu caracter personal, furnizate GAL si AFIR. 
* Acronimul GAL din prezentul document se refera la ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI - TINUTUL PADURENILOR GAL
         (Dacă s-a completat NU, opţiunea nu afectează decizia asupra proiectului şi informaţiile nu vor deveni publice).     
Semnătura reprezentant legal          
Data
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 2.2 - Ferme mici si mijlocii

1. Cod CAEN      
2. Tipul beneficiarului
Solicitanți înființați în baza OUG 44/ 2008
Bărbaţi  
<40
>=40
Femei  
<40
>=40
Persoană juridică    
3. Tipul de zona
Zonă normală    
Zonă montană    
Zonă constrângeri specifice    
Zonă constrângeri semnificative    
4. Tipul producţiei
Ecologică     
Convenţională
5. Suprafaţa exploataţiei agricole sprijinite (Ha)
6. Dimensiunea economică a exploataţiei(intre 4.000  și 7.999 Euro)      
7. Tip ramură agricolă
Culturi de câmp
Horticultură
Viticultură
Culturi permanente (altele decât viticultura)
Creștere bovine pentru carne
Creștere bovine pentru lapte
Creștere ovine și caprine
Porcine
Păsări de curte
Mixte - culturi mixte
Mixte - animale mixte
Mixte - culturi şi cresterea animalelor, cu exceptia albinelor
Albine
Altele
8. Contribuie la Prioritatea 1?
M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
M02 - Servicii de consiliere
M16 - Cooperare
9. Nr. locuri de munca nou create
Indic. nr.1 - reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect;
Indic. nr.2, 3, 4, 7 - se va bifa doar o singură categorie / categoria majoritară;
Indic. nr.5 - se va completa suprafaţa (Ha) exploataţiei agricole sprijinite prin proiect;
Indic. nr.6 - se va completa dimensiunea economică a exploataţiei;
Indic. nr.8 - se va completa din momentul demarării M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul
Indic. nr.9 - se va completa cu numarul de locuri de munca nou create
                  REGULI DE COMPLETARE                                                                         Trebuie bifate şi anexate toate documentele de pe coloana "Depunere- obligatoriu pentru toate proiectele" precum si toate documentele mentionate in coloana "Obligatoriu daca proiectul impune", in functie de specificul/caracteristicile solicitantului si a exploatatiei agricole. Documentele trebuie bifate in sectiuea D - Lista documentelor anexate,
 
Se vor completa celulele albe din tabelul privind stabilirea categoriei de ferma cu suprafetele/numărul de capete aferent culturii/speciei, iar calculul valorii producţiei standard (SO) se va efectua automat.
 
Se va completa Declaraţia pe propria raspundere a solicitantului cu datele solicitate (denumire/nume prenume solicitant,                                                                titlul proiectului).
 
Câmpurile Nivel de studii şi denumirea instituţiei care a emis documentul se va completa cu: competentele şi aptitudinile profesionale îndeplinite.         
 
Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei se va completa valoarea zero.         
Fereastra cu mesajele de avertizare (dacă este cazul apare la închiderea formularului) se poate închide și apăsând tasta ENTER.
                  REGULI DE COMPLETARE                                                                         Trebuie bifate şi anexate toate documentele (1, 5 şi 15) de pe coloana “DEPUNERE - Obligatoriu pentru toate proiectele” din secţiunea D  - Lista documentelor anexate.
 
Se vor completa celulele albe din tabelul privind stabilirea categoriei de ferma cu suprafetele/numărul de capete aferent culturii/speciei, iar calculul valorii producţiei standard (SO) se va efectua automat.
 
Se va completa Declaraţia pe propria raspundere a solicitantului cu datele solicitate (denumire/nume prenume solicitant,                                                                titlul proiectului), şi se vor bifa toate angajamentele menţionate în cuprinsul acesteia, acolo unde este cazul.
 
Câmpurile Nivel de studii şi denumirea instituţiei care a emis documentul se va completa cu: competentele şi aptitudinile profesionale îndeplinite.         
 
Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei se va completa valoarea zero.         
Fereastra cu mesajele de avertizare (dacă este cazul apare la închiderea formularului) se poate închide și apăsând tasta ENTER.
guard
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ALPHA BANK ROMANIA
ANGLO-ROMANIAN BANK
ATE BANK ROMANIA
BANC POST
BANCA COMERCIALA CARPATICA
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA
BANCA COMERCIALA ROMANA
BANCA COMERCIALA FEROVIARA
BANCA ITALO-ROMENA
BANCA MILLENNIUM
BANCA NATIONALA A GRECIEI
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
BANCA ROMANEASCA
BANCA TRANSILVANIA
BANK LEUMI ROMANIA
BANK OF CYPRUS
BLOM BANK FRANCE
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
C.E.C. BANK
C.R. FIRENZE ROMANIA
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CREDIT EUROPE BANK
EMPORIKI BANK
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OTP BANK ROMANIA
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