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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 / Data de nastere
Cod Unic de Inregistrare / Codul de  Inregistrare Fiscala / CNP
Statutul juridic al solicitantului
Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor. Este de forma J40/12345/2008
Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor
Codul CAEN al activitatii/activitatilor finantate prin proiect:
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Resedinta din Romania
Judet
Localitate
Sat
Cod postal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Telefon fix / mobil
Fax
E-mail
B1.3 Numele si prenumele reprezentantului legal si functia acestuia in cadrul organizatiei precum si
specimenul de semnatura:
Nume
Prenume
Functie
Reprezentant legal
Specimen de 
semnatura
LEGAL
B2 Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data nasterii
Act de identitate
Cod numeric personal
B.I.
Pasaport
Seria:
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil pana la:
C.I.
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Judet
Localitate
Sat
Cod postal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix 
Telefon mobil
Fax
E-mail
B3 Informatii privind contul bancar pentru proiect 	F.E.A.D.R.
B3.1 Denumirea Bancii
Denumirea Sucursalei/Filialei
B3.2 Adresa Bancii/Sucursalei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului bancar
C FINANTARI NERAMBURSABILE solicitate si/sau obtinute
C. Solicitatul a mai obtinut finantari nerambursabile pentru acelasi tip de activitate? Daca Da, detaliati cu datele solicitate in tabelul de mai jos....
SAPARD
SAPARD
FEADR
NU
Numar
proiecte
Titlul proiectelor si Numarul contractelor de finantare
Data
finalizarii
Valoarea sprijinului
(EUR)
* se completeaza de catre solicitant cu denumirea programului
DA
                  REGULI DE COMPLETARE                                     Completati devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile prin completarea tabelurilor incluse in acest document, respectiv :                                     1. Tabelul "Deviz financiar_cap3" cuprinde cheltuielile aferente capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli care trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabelul "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica) cat si in Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ.         
2.  Tabelul "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atatea devize pe obiect cate obiecte de investitie sunt incluse in proiect. Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabelul "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica) cat si in Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ.In cazul in care proiectul de investitii presupune mai multe devize pe obiect, solicitantul va crea in documentul curent cate o copie a tabelului "Devize obiect"  pentru fiecare deviz pe obiect si va detalia cheltuielile eligibile si neeligibile pe fiecare in parte.
 
3. Tabelul "cap.2+cap.5" cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 si 5  si trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabel "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica) cat si Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ.
     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Masura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare  incadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii 
4.2 Montaj utilaj tehnologic  
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice  
4.5 Dotari  
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3- Intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4- Intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5- Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier  
     5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
     5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI
Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ
Curs EUR
LEI
EUR
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
EUR
Cheltuieli neeligibile EUR
Total 
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
                                                          - autofinantare
                                                          - imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
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Valoare eligibila - FEADR
Valoare eligibila - PERE
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Anexa A1
               AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  - EURO
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
2
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu  si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
4
Organizarea procedurilor de achizitie
5
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie
6
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Total valoare fara TVA
Valoare TVA (aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
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Anexa A2
                    AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA             SI PESCUIT
DEVIZUL OBIECTULUI *
Nr. crt.
Denumire
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
1
Terasamente
2
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură     (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
3
Izolaţii
4
Instalaţii electrice
5
Instalaţii sanitare
6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet
7
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalaţii de telecomunicaţii
TOTAL I ( fără TVA)
II - MONTAJ
9
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II ( fără TVA)
III - PROCURARE
10
Utilaje şi echipamente tehnologice
11
Utilaje şi echipamente de transport
12
Dotări
TOTAL III ( fără TVA)
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA
TVA  aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)
*) Se înscrie denumirea obiectului de constructie sau interventie   
Anexa A3
                     AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
1.
Alimentare cu apa
2.
Canalizare
3.
Alimentare cu gaze naturale
4.
Alimentare cu agent termic
5.
Alimentare cu energie electrica
6.
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
7.
Alte tipuri de retele exterioare
8.
Drumuri de acces
9.
Cai ferate industriale
10.
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
Total valoare fara TVA
Valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Valoare eligibila
Valoare neeligibila
5.1
Organizare de santier
 5.1.1
   lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
 5.1.2
   cheltuieli conexe organizarii  de santier
5.2
Comisioane, taxe
   comisionul băncii finanţatoare
   cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
   cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru  autorizarea lucrărilor de construcţii
   prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante
   alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
   cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5
VALOARE  TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
SECTIUNE SPECIFICAMASURA 123
D Alte informatii:
  Programarea proiectului:																																									
  Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MASURII 123
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
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj
sau
Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj
2. Situatiile financiare (bilant formular 10,  cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara (in conformitate cu prevederile Normelor de de inchidere a exercitiului financiar 2011) in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv 0). Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare.sau
Situații financiare(bilanț formular 10, cont de profit și pierderi formular 20 și formularele 30 și 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din expoatare.Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:- Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrată la Administratia Financiara(formularul 200), în care rezultatul brut obținut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0);                                                                                       sau                                                                                                                                                                                    - Declaratia de inactivitate  înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.
 
3. Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile :-       actul de proprietate asupra cladiriisi-       document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare.Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine:• situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilorprevazute in contract si alte clauze•  suprafaţa concesionata la zi-daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces.
Pentru construcții cu caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință al terenului: contract de inchiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasat cladirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.
- pentru toate tipurile de cladiri si terenuri, extrasul de carte funciaraSau- documentul emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial, care dovedeste ca într-o  unitate administrativ teritorială nu au fost finalizate lucrările de cadastru
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii 
5.- Clasarea Notificării,
sau,
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și procedurii de evaluare adecvată;
sau
Acord de Mediu/Aviz Natura 2000 însoțit de stadiu de impact/ stadiu de evaluare adecvată, dacă este cazul.
sau 
Decizia etapei de evaluare inițială - document care să ateste că solicitatului a inițiat procedura pentru obținerea acordului de mediu;
Pentru activități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însoțit de Nota de constatare ACPM+GNM
6.1.Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de banca si/sau alte institutii financiare autorizate) :
         a). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) şi prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte:
         b). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;
         c). extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;
     d). extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;
      e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile, eliberata numai de institutii financiar bancare.
Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei.6.2.Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP)
7 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social  si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul).
8.1 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare veterinare, conform legislatiei in vigoare:
Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor sau
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa mentioneze „in urma verificarii documentatiei prezentate se certifica faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii/ notificarii pentru siguranta alimentelor autorizarii/ inregistrarii”.
8.2 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare: 
Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igienasau
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica
sau
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
9.
Pentru unitatile care se modernizeaza
9.1 Autorizaţie sanitară / Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
9.2 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.
9.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte faptul că solicitantul are  capital social 100% privat și codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata” si
10.2 Pentru intreprinderile mici si mijlocii  se va prezenta Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare) si (daca este cazul), Anexa nr.2, semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.
sau
- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca indeplineste conditiile de intreprindere cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri de mai putin de 200 de milioane de Euro.
11. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare
sau
Hotarare judecatoreasca definitiva, actul de constituire și statutul propriu pentru societăți cooperatie de valorificare, cooperative agricole de procedarea produselor agricole;
si
Aviz de recunoastere pentru Grupuri de Producatori emis de MADR
12. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru aceleasi tip de activitate (cod CAEN).
13. Adeverinta privind cantitatea de materie primă obținută și a capacităților de procesare existente la nivelul județului eliberată de DAJ-urile județelor aferente zonei (județul în care este amplasată investiția sau județele limitrofe) la care face referire proiectul prin care să se certifice disponibilitatea cantitativă de materie primă, precum și situația capacităților de procesare/depozitare pentru acest tip de materie prima, atat numeric cât și din punct de vedere al capacităților de procesare/depozitare (capacități existente sau în curs de realizare).
13. Declaratie referitoare la "firma in dificultate", semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (conform anexei 10).Declaratia va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA, AF si a societatilor cu mai putin de 2 ani fiscali.
14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahar, emisa de MADR (Departamentele de specialitate) pentru întreprinderea prelucrătoare.
15.  15.1 Copie dupa diploma de studii /Certificat  care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar  (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate:-Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncasi,-Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca,actionar)15.2 Declaratie pe propria raspundere în care sa se mentioneze ca responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate:- Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de MuncaSi,- Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca, actionar) va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pâna la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.
16.16.1 Pentru modernizari: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord.688/2007.16.2 Pentru investitii noi :a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica ;b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare ;c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima plata)
17.17.1 Document emis de MADR care sa ateste faptul ca produsele sunt traditionale conform Ord.MAPDR 690/2004 (pentru modernizari).17.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza ca la ultima plata sa prezinte documentul 18.1 pentru produsele traditionale pentru care a primit punctaj la selectie.In caz contrar, contractul se va rezilia. 
 
18.Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de solicitant (IMM) eliberată de DAJ-ul judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) care demonstrează că solicitantul este producator de materie primă, precizandu-se cantitatea obţinută în anul in curs, respectiv anul agricol 2011/2012.Pentru cei minim 10 producatori care detin parti sociale/ actiuni:Adeverinţă privind producția de materie primă obținută in anul in curs, respectiv anul agricol 2011/2012, eliberată de DAJ-ul județelor  aparținătoare/ Certificat de producator.
19. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)1. Document emis de Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat de consiliul director, din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, însotit de statutul  asociatiei  profesionale  din componenta unei OIPA.2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitantii din Anexa Deciziei 2011/898/UE3. Autorizatie de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu indicatie geografica/DOC, eliberata de ONVPV (Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole)
4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru fiecare din cei minim 10 producatori, care detin parti sociale/ actiuni si care specifică faptul că au capital privat  100%,  codul CAEN principal agricol in domeniul proiectului , existenta punctului de lucru  si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata.
5. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului (IMM) referitoare la procesarea/depozitarea materiei prime.
20. Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea conform Anexei 10
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Lista documentelor generale
Obligatoriu pentru toate proiectele
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PAGINA de la-pana la
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montajsauMemoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj (care nu necesita eliberarea certificatului de urbanism)
2. Situaţiile financiare (bilant,  cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ.
sau
Pentru persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale:
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrata la Administratia Financiara in care  rezultatul brut obţinut anual sa nu fie negativ;
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
3. Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile :
- actul de proprietate asupra cladirii
si
- document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului sau
- contract de concesionare                                                                                                                                                    sau
alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de inchiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv in perioada de monitorizare a proiectului.
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine:
• situatia privind respectarea clauzelor contractuale , daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze
• suprafaţa 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.
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii 
5. Adeverinta sau 
sau                 Dovada ca a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu                                                                              sau                                                                                                                                                                                                     Acord de mediu insotit de studiu de impact, daca este cazul, eliberate de autoritatea competenta pentru protectia   mediului 
6.1. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de solicitantul/reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare (conform Anexei 1.9)  
6.2.Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP)
7.1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social sau puncte de lucru si daca este cazul graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat                                                                                                                  si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7.2 Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare
si
7.3 Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si insotit obligatoriu de document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare (dacă este cazul) 
8. Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare al reprezentantului legal de proiect
9.1. Pentru unitatile supuse avizarii sanitare veterinare, conform legislatiei in vigoare:
- Notificare emisa de DSVSA care certifica conformitatea proiectului cu legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor  
sau
- Adresa emisa de DSVSA care sa certifice faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii/ autorizarii.
9.2  Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena
sau
  Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica                                                                 sau                                                                                                                                                                                                                            Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
10.  Pentru unitatile care se modernizeaza                                                                                                                        10.1 Autorizaţie sanitară / Notificarea  de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare
10.2 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.
10.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
11. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal
12.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata” si Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
12.2 Pentru intreprinderile mici si mijlocii  se va prezenta Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii - (Anexa nr. 1.6 ) din formularele APDRP (Anexa 1 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si (daca este cazul) Anexa nr.2, semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.                                                                                                                                                                                 12.3.Certificat de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor
sau
Pentru solicitantii care nu se inregistreaza in scopuri de TVA: Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului, in care acesta declara ca nu este inregistrat in scopuri de TVA si ca se va angaja sa notifice agentiei orice modificare a situatiei privind inregistrarea ca platitor de TVA, in maxim 10 zile de la data inregistrarii in scopuri de TVA.      
13. Certificatul de inregistrare  eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare
sau
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu pentru societati  cooperative de valorificare si cooperative agricole de procesare a produselor agricole
si
Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MAPDR
14.
14.1 Notificarea beneficiarului la finalizarea investiţiei   prezentată de solicitantii care au beneficiat de finantare prin SAPARD\FEADR pentru acelasi tip de investitie
14.2 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002., pentru aceleasi tipuri de investitii
incepand cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii
15. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, pentru proiectele care prevad modernizarea/finalizarea constructiilor existente/achizitii de utilaje cu montaj si care schimba regimul de exploatare al constructiei existente.  
16. - Copia contractului incheiat cu laboratorul aprobat de ANSVSA sau acreditat la care a apelat pentru  efectuarea  analizelor de laborator,  în situatia  în care nu exista  propriul laborator
si/sau
- Copie după autorizaţia de funcţionare a laboratorului propriu
Sau
- Este prevazut in studiul de fezabilitate ca facand parte din proiect
17. Adeverinta eliberata de DADR-urile judetelor aferentei zonei (judetul in care este amplasata investitia sau judetele limitrofe) la care face referire proiectul prin care sa se certifice disponibilitatea cantitativa de materie prima, precum si situatia capacitatilor de procesare pentru acest tip de materie prima, atat numeric cat si din punct de vedere al capacitatilor de procesare
18. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” (conform Anexei 1.7), semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea..
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA, AF si  a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.
19.  Licenţa de fabricaţie - pentru investiţii de modernizare;
   Sau
Declaraţie pe propria răspundere că va obţine licenţa de fabricaţie la punerea în funcţiune a investiţiei/activităţii  
20. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la respectarea regulii cumulului ajutoarelor de stat  pentru intreprinderile care beneficiaza de Schema de ajutor de stat (Anexa nr. 1.8)
21.  21.1 Copie după diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea (reprezentantul legal/ beneficiar)sau21.2 Copie dupa certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea (reprezentantul legal/ beneficiar)sau21.3  Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze  ca beneficiarul proiectului şi/sau reprezentantul legal de proiect va /vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea  ultimei plati a ajutorului, sau după caz, va obţine recunoaşterea diplomelor/calificarilor, in conditiile legii
sau21. 4. Recunoaştere/atestare a diplomelor si calificărilor profesionale, eliberată de autoritaţile competente conform prevederilor Legii 200/2004si21.5 Document care sa certifice că reprezentantul legal  este o persoană cu rol determinant în conducerea societăţii, cu contract de muncă încheiat cu aceasta şi care este împuternicită să reprezinte societatea în raport cu terţii şi în justiţie.
22. Adeverinta eliberata de DADR-ul judetelor aferentei zonei (judetul in care este amplasata investitia sau judetele limitrofe) in care solicitantul este producator de materie prima in care se va preciza cantitatea obtinuta in anul anterior depunerii cererii de finantare sau face dovada ca va obtine productia pana la finalizarea investitiei.
23.  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)
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  Programarea proiectului:																																									
  Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MASURII 123 XS 28
OPIS DOCUMENTE
A se anexa documentele în ordinea de mai jos:
Lista documentelor generale
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, daca proiectul impune
PAGINA de la-pana la
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii-montaj  sau
Memoriul justificativ pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj (care nu necesita eliberarea certificatului de urbanism), insoţit de Foaia de capăt.         
2. Situaţiile financiare (bilant,  cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare.sauPentru persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale:Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrata la Administratia Financiara in care  rezultatul brut obţinut anual sa nu fie negativ.sauDeclaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se va prezenta:- Situaţiile financiare (bilant,  cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) din unul din  ultimii trei  ani precedenti anului depunerii proiectului, in care productia nu a fost calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ, înregistrate la Administratia Financiara.                                                                                                                                                  In cazul persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale, intreprinderilor individuale si  intreprinderilor familiale:
- Declaratie speciala privind veniturile realizate  inregistrata la Administratia Financiara in care rezultatul brut obţinut anual sa nu fie negativ;
Pentru anii calamitati solicitantul va prezentadocumente (ex.: Proces verbal de constatare si evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situatii de urgenta). 
3. Documente pentru cladiri si terenurile pe care sunt/vor fi realizate investitiile :
- actul de proprietate asupra cladirii
si
- document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare
sau
alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de utilizare al terenului: contract de inchiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasata cladirea, valabil inclusiv in perioada de monitorizare a proiectului.
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine:
•         situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze
•         suprafaţa 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. 
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii 
5. -Adeverinta  conform protocolului incheiat intre APDRPsi ANMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sau
-Acord de mediu                                                                                                                                                                                                                                                                        sau
-Dovada că a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu şi studiul de impact, dacă este cazul, eliberate de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
6.1. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de solicitantul/ reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare
6.2.Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP)
7. 1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social sau puncte de lucru si daca este cazul graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat
si
7.2 Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu legislatia nationala in vigoare
si
7.3 Graficul de rambursare a datoriilor  catre banci insotit obligatoriu de document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare (dacă este cazul) 
8. Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare al reprezentantului legal de proiect
9.1 Notificare emisa de DSVSA care certifica conformitatea proiectului cu legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor
sau
Adresa emisa de DSVSA care sa certifice faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii/ autorizarii.
9.2 Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica
sau
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
10. Pentru unitatile care se modernizeaza
10.1 Autorizaţie sanitară / Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
10.2 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.
10.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.
sau
Adeverinta de la  ANPM, ANSVSA şi Ministerul Sanatatii, din care să reiasă că activitatea desfasurata la data depunerii cererii de finantare si pentru care se solicita finantarea, nu se supune autorizarii.
11. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal insoţită de
- Împuternicire legalizată/Decizie de numire/Procură specială, 
în cazul în care responsabilul legal nu este administratorul societăţii sau asociat în cadrul societăţii.
12.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicata”.
12.2 Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microîntreprinderilor (Anexa nr. 1.6) , semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12.3. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor
Sau
12.4. Pentru solicitantii care nu se inregistreaza in scopuri de TVA
Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu este inregistrat in scopuri de TVA si ca se va angaja sa notifice agentiei orice modificare a situatiei privind inregistrarea ca platitor de TVA, in maxim 10 zile de la data inregistrarii in scopuri de TVA      
13. Certificatul de inregistrare  eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare
sau
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu pentru forme asociative, societati cooperative  de valorificare, cooperative agricole de procesarea produselor agricole;
si
Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MAPDR
sau
Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire a asociatiei de proprietari privati de padure
14.1 Notificarea beneficiarului asupra plăţilor efectuate, pentru solicitantii care au beneficiat de SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de investitie si au finalizat proiectul.
14.2 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investitie, costul si stadiul proiectului,lista cheltuielilor eligibile, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelasi tip de investitie. 
15. Raport de expertiza tehnica de specialitate asupra construcţiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea /extinderea/desfiintarea partiala/lucrari de reparatii precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora, pentru proiectele care prevăd modernizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu montaj şi care schimbă regimul de exploatare al construcţiei existente (dacă este cazul). Se va anexa, in copie, certificatul de atestare al elaboratorului care trebuie sa fie valabil la data intocmirii raportului.
16. Pentru activităţi care necesită analize de laborator:
- Copia contractului  incheiat cu laboratorul aprobat de ANSVSA sau acreditat la care a apelat pentru  efectuarea  analizelor de laborator,  în situatia  în care nu exista  propriul laborator
sau
- Copie după autorizaţia de funcţionare a laboratorului propriu
Sau
- este prevazut in studiul de fezabilitate ca facand parte din proiect
17. Adeverinţă eliberată de ITRSV-urile  în al căror teritoriu de competenţă se realizează proiectul, prin care să se certifice disponibilitatea cantitativă de materie primă, precum şi situaţia capacităţilor de procesare pentru acest tip de materie primă, existente numeric şi în curs de înfiinţare, dacă este cazul
Si/Sau
- Extras din amenajamentul silvic (posibilitatea anuală de produse lemnoase - principale şi secundare -  şi nelemnoase) al asociaţilor/acţionarilor solicitantului
sau
- Document de la APM privind resursele disponibile de produse nelemnoase, autorizatie de recoltare/achizitie a produselor nelemnoase
si/sau
- Contracte/precontracte de furnizare din zona pentru busteni, deseuri lemnoase sau produse nelemnoase - in functie de investitie;
18. Daca proiectul vizeaza activitatea de exploatare forestiera:                                                                                           - Atestat de exploatare masa lemnoasa eliberat in conditiile legii, pentru unitatile care se modernizeaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sau                                                                                                                                                                                                       -Pentru investitiile noi, Declaratia pe propia raspundere ca va prezenta acest document pana la ultima cerere de plata
19. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” (conform Anexei 1.7). semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii.
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA, AF, intreprinderi individuale, întreprinderi familiale si  a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali
20. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la respectarea regulii cumulului ajutoarelor de stat (conform Anexei  1.8) 
21.  21.1 Copie după diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea (reprezentant legal/ beneficiar)sau21.2 Copie dupa certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea (reprezentantul legal/ beneficiar)sau21.3  Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze  ca beneficiarul proiectului si/sau reprezentant legal de proiect va /vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea  ultimei plati a ajutorului de stat 
sau21. 4. Recunoaştere/atestare a diplomelor si calificărilor profesionale, eliberată de autoritaţile competente conform prevederilor Legii 200/2004
21.5 Document care sa certifice că reprezentantul legal  este o persoană cu rol determinant în conducerea societăţii, cu contract de muncă încheiat cu aceasta şi care este împuternicită să reprezinte societatea în raport cu terţii şi în justiţie
22.  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)
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
I. INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 123 -  Cresterea valorii  adaugate a produselor  agricole si forestiere
Tipul de activitate*:
Procesare-Marketing
Dezvoltare
Tipul productiei*
Productie ecologica 
Productie conventionala
Intreprindere cu program de restructurare pana in 2009 (Da/Nu)**
Apartine unei forme asociative (Da/Nu)**
Capacitati implicate***:
Unitate de masura
Cantitati Noi
Cantitati modernizate
t/an
hl/an
m3/an
mii buc.
Numar locuri de munca ****
existente
nou-create
din care: locuri de munca pentru persoane defavorizate sau cu handicap  
Numarul locurilor de munca existente si/sau nou create pentru persoane defavorizate sau cu handicap****
*Se va completa prin bifare "√" 			
** Se va completa cu Da/Nu 			
*** Se va completa capacitatea totala de productie  aferenta produselor obtinute			
****Se va completa cu numarul locurilor de munca 			
			
·         Se va completa prin bifare tipul de activitate (procesare/ marketing sau dezvoltare) si tipul productiei (ecologica sau conventionala);			
·         Se va completa  cu DA sau NU daca solicitantul este intreprindere cu program de restructurare pana in 2009 si daca acesta apartine unei forme asociative (de ex. daca solicitantul nu este intreprindere cu program de restructurare pana in 2009, in dreptul acestui indicator se va trece obligatoriu NU (in nici un caz nu se va lasa necompletat));			
·         Indicatorul “Capacitati implicate” presupune completarea capacitatii totale de productie aferenta produselor obtinute. Coloana “cantitati noi” se completeaza pentru investitiile noi, iar coloana “cantitati modernizate” se completeaza pentru investitiile de modernizare/ extindere.			
Nota: Pentru proiectele care se incadreaza pe tipul de investitie – modernizare/ extindere, se va trece capacitatea totala de productie care rezulta in urma investitiei (include si capacitatea de productie initiala).			
·         Indicatorul “Nr. locuri de munca” presupune completarea numarului de locuri de munca existente si/ sau nou-create. In cazul in care din totalul locurilor de munca, un numar de locuri sunt alocate persoanelor defavorizate sau cu handicap, acestea se vor completa separat, conform tabelului de mai sus.			

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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