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AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
cu depunere la sediul GAL Drumul Carelor
SECŢIUNE GENERALĂ
DATE DE ÎNREGISTRARE
NUME ŞI PRENUME DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR
Semnătura Director General Adjunct CRFIR
Ştampila CRFIR
Se completează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale -Centrul Regional- Programul FEADR 2014-2020
Număr
înregistrare
Codificare măsură
Codificare
Sub-Măsură
Codificare
de rezervă
Număr de referință al licitației de proiecte
Cod regiune
Cod
judeţ
Număr de ordine în registrul Cererilor de Finanțare
Numele şi prenumele persoanei care înregistrează:
Semnătura:
Se completează de către solicitant
A PREZENTARE GENERALĂ
A2 Denumire solicitant:
A3 Titlu proiect:
A4 Descrierea succintă a proiectului:
A1 Măsura
Tip cerere de finanţare
Tip investitie:
Data primirii cererii de finanţare la contractare:
Conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI conform :
Vers.  1.0
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ - DRUMUL CARELOR
A5 Amplasarea proiectului:
Regiunea de dezvoltare:
Judeţ/Municipiul Bucureşti:
Obiectivele investiţiei
Judeţ
Comună/Oraş
Sat/Sector
Sat/Sector
A6 Date despre tipul de proiect şi beneficiar:
A 6.1
A 6.2
puncte
A 6.4 Alocare financiara
Denumire:
A7 Date despre consultant:
Denumire:
A8 Date despre proiectant:
A6.3.1 Detaliere criterii de selecţie îndeplinite:
B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informaţii privind solicitantul
Denumire comune solicitant
Denumire comune solicitant
Denumire comune solicitant
Denumire comune solicitant
Denumire comune solicitant
Denumire comune solicitant
Denumire comune solicitant
B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România
Judeţ
Localitate
Sat
Cod poştal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix / mobil
Fax
E-mail
B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei, precum şi specimenul de semnătură:
Nume
Prenume
Funcţie
Reprezentant legal
Specimen de  semnătură
LEGAL
B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data naşterii
Act de identitate
Cod numeric personal
B.I.
C.I.
Paşaport
Seria:
Nr.
Eliberat la data de
de:
Valabil până la:
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Judeţ
Localitate
Sat
Cod poştal
Strada
Nr.
Bloc
Scara
Telefon fix 
Telefon mobil
Fax
E-mail
Ap.
B3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect 	schema de ajutor de stat
B3.1 Denumirea Băncii
Denumirea Sucursalei/Filialei
B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului bancar
C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE  OBȚINUTE, SAU SOLICITATE ?
Dacă au fost obținute finanțări nerambursabile sau au fost solicitate și au fost obținute parțial, se vor detalia prin completarea tabelului de mai jos.
FEADR 
SAPARD
NU
DENUMIRE PROGRAM FINANȚARE
Număr
proiecte
Titlul Proiectui și numărul contractului de finanțare
Data finalizării
 ll/zz/aaaa
Valoarea sprijinului
(EUR)
* se completează de către solicitant cu denumirea programului
DA
                  REGULI DE COMPLETARE
 
Câmpurile "Numele şi prenumele persoanei care înregistrează. Semnătura", se vor completa după data primirii în format letric a acesteia împreună cu documentele justificative.
 
Completati devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile prin completarea tabelelor 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 (Tabel "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica), cat si in Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii.         
2.  Tabelul "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atatea devize pe obiect cate obiecte definite de proiectant 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 Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii                  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 Dezivul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii.                  
4. Câmpurile "Prescorare" şi "Detaliere criterii de selecţie îndeplinite" de la sectiunea A6 sunt obligatorii.
5. Pentru proiectele care vizeaza 2 componente in urmatoarele variante:•         Modernizare o componenta/extindere componenta complementara•         Infiintare o componenta/extindere componenta complementara•         Infiintare o componenta/modernizare componenta complementara•         Modernizare o componenta/modernizare componenta complementaraLa punctul A6.1 se vor considera lucrari de interventie .6. Pentru proiectele care vizeaza 2 componente, ambele extindere, la punctul A6.1 se va considera investitie noua .
 
 
            Documentele  de pe coloana DEPUNERE - Obligatoriu daca proiectul o impune", din sectiunea E – Lista documentelor anexate - trebuie bifate şi anexate daca proiectul o impune.
 
         Trebuie bifate si anexate toate documentele de pe coloana “DEPUNERE - Obligatoriu pentru toate proiectele” din sectiunea E – Lista documentelor anexate.
 
         Fereastra cu mesajele de avertizare (dacă este cazul apare la închiderea formularului) se poate închide și apăsând tasta ENTER
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Submăsura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaj tehnologic  
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj (procurare) 
4.4 Utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice  
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
 B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
Subcapitol 3- Intreţinere plantaţie în anul 1
Subcapitol 4- Intreţinere plantaţie în anul 2
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier  
     5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 cheltuieli conexe orgănizării şantierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EURO
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanțare privată, din care:
                                    - contributia in natura
                                                          - autofinanțare
                                                          - împrumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Măsura   19.2_
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Obţinerea terenului 
1.2 Amenajarea terenului 
1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii
     3.1.1. Studii de teren
     3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
     3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
     3.5.1. Temă de proiectare
     3.5.2. Studiu de prefezabilitate
     3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
     3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
     3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
     3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
     3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
     3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică
    3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
        3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
        3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
    3.8.2. Dirigenţie de şantier
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier  
     5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 Cheltuieli conexe orgănizării şantierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
     5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
     5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
     5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
     5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
     5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EURO
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanțare privată, din care:
                                    - contributia in natura
                                                          - autofinanțare
                                                          - împrumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Submăsura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaj tehnologic  
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj (procurare) 
4.4 Utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice  
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
 B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
Subcapitol 3- Intreţinere plantaţie în anul 1
Subcapitol 4- Intreţinere plantaţie în anul 2
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier  
     5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 cheltuieli conexe orgănizării şantierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EURO
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanțare privată, din care:
                                    - contributia in natura
                                                          - autofinanțare
                                                          - împrumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Măsura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Obţinerea terenului 
1.2 Amenajarea terenului 
1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii
     3.1.1. Studii de teren
     3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
     3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
     3.5.1. Temă de proiectare
     3.5.2. Studiu de prefezabilitate
     3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
     3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
     3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
     3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
     3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
     3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică
    3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
        3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
        3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
    3.8.2. Dirigenţie de şantier
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier  
     5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 Cheltuieli conexe orgănizării şantierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
     5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
     5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
     5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
     5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
     5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EURO
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanțare privată, din care:
                                    - contributia in natura
                                                          - autofinanțare
                                                          - împrumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
Măsura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
Verificare  incadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de baza - total, din care:
A - Construcţii şi lucrări de intervenţii - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaj tehnologic  
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj (procurare) 
4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice  
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investiţii în culturi/plantaţii
Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3- Intretinere plantaţie în anul 1
Subcapitol 4- Intretinere plantaţie în anul 2
Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
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 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului 
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Procent cheltuieli diverse şi neprevăzute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EUR
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanţare privată, din care:
				- contribuţie în natură
                                                          - autofinanţare
                                                          - imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Măsura 
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total 
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea\protecţia utilităţilor
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii
     3.1.1. Studii de teren
     3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
     3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
     3.5.1. Temă de proiectare
     3.5.2. Studiu de prefezabilitate
     3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
     3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
     3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
     3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
     3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
     3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică
    3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
        3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
        3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
    3.8.2. Dirigenţie de şantier
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 
4.5 Dotări  
4.6 Active necorporale
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier  
     5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
     5.1.2 Cheltuieli conexe orgănizării şantierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
     5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
     5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
     5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
     5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
     5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL  GENERAL 
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA 
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
EURO
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar 
Cheltuieli eligibile EURO
Cheltuieli neeligibile EURO
Total 
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanțare privată, din care:
                                    - contributia in natura
                                                          - autofinanțare
                                                          - împrumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
Anexa A1
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
August 2018
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie)
2
Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii - total, din care:
1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism
2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinere autorizaţii de scoatere din circuitul agricol
3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.
4. obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar
5. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu  şi înregistrarea terenului în Cartea Funciară
7. obţinerea avizului PSI
8. obţinerea acordului de mediu
9. căi ferate
10. alte avize, acorduri şi autorizaţii solicitate prin lege
3
Proiectare şi inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de execuţie
e. verificarea tehnică a proiectării
f. elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii 
2. Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiții
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcţii începute şi neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
4
Organizarea procedurilor de achiziţie
5
Cheltuieli pentru consultanţă - total, din care:
2. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie
6
Cheltuieli pentru asistenţa tehnică - total, din care:
1. asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Total valoare fără TVA
Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
Anexa A1
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
August 2018
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
3.1
Cheltuieli pentru studii - total din care:
3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei
3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism
2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie
4. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
5. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară
6. obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului
7. obţinerea avizului de protecţie civilă
8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu
9. alte avize, acorduri şi autorizaţii
3.3
Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
3.4
Cheltuieli pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5
Cheltuieli pentru proiectare
3.5.1 Temă de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6
Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice
1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi)
2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare
3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică
4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice
3.7
Cheltuieli pentru consultanţă
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2 Auditul financiar
3.8
Cheltuieli pentru asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2 Dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat
Total valoare fără TVA
Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)
Anexa A2
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA
INVESTIŢIILOR RURALE
DEVIZ PE OBIECT *
Nr. crt.
Denumire
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
1
Terasamente
2
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură     (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
3
Izolaţii
4
Instalaţii electrice
5
Instalaţii sanitare
6
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet
7
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
8
Instalaţii de telecomunicaţii
TOTAL I ( fără TVA)
II - MONTAJ
9
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II ( fără TVA)
III - PROCURARE
10
Utilaje şi echipamente tehnologice
11
Utilaje şi echipamente de transport, utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice
12
Dotări
TOTAL III ( fără TVA)
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA
TVA  aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)
*) Se înscrie denumirea obiectului de construcţie sau intervenţie   
Anexa A2
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA
INVESTIŢIILOR RURALE
DEVIZ PE OBIECT *
Nr. crt.
Denumire
Cap. 4 + Cheltuieli pentru investiţia de bază
 
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
   I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
4.1
Construcţii şi instalaţii
  4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare
  4.1.2 Rezistenţă
  4.1.3 Arhitectură
  4.1.4 Instalaţii
TOTAL I ( fără TVA)
  II - MONTAJ
4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
TOTAL II ( fără TVA)
  III - PROCURARE
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
TOTAL III ( fără TVA)
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA
TVA  aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)
*) Se înscrie denumirea obiectului de construcţie sau intervenţie   
Situaţia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în fişa Măsurii 19.2_7.2/6B
Nr. crt
Obiectul contractului
Valoarea reala
(Lei)
Procedura
aplicată
Data începerii
procedurii (zz/ll/aaaa)
Data finalizarii
procedurii (zz/ll/aaaa)
Stadiul
procedurii
1
Servicii de consultanta
2
Elaborarea Studiului de Fezabilitate / DALI
Declar pe proprie raspundere ca informatiile din tabelul de mai sus sunt corecte si ca la atribuirea contractelor de servicii mentionate au fost respectate prevederile legislatiei nationale in vigoare privind procedura de achizitie publica
Reprezentant legal, Nume/Prenume
Anexa A3
           AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE       
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
1.
Alimentare cu apă
2.
Canalizare
3.
Alimentare cu gaze naturale
4.
Alimentare cu agent termic
5.
Alimentare cu energie electrică
6.
Telecomunicaţii (telefonie, radio-tv,etc)
7.
Alte tipuri de reţele exterioare
8.
Drumuri de acces
9.
Căi ferate industriale
10.
Cheltuieli aferente racordării la reţele de utilităţi
Total valoare fără TVA
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
5.1
Organizare de şantier
 5.1.1
   lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 5.1.2
   cheltuieli conexe organizării  de şantier
5.2
Comisioane, taxe
   comisionul băncii finanţatoare
   cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
   cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru  autorizarea lucrărilor de construcţii
   prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante
   alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
   cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Cheltuieli diverse și neprevăzute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5
VALOARE  TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
Anexa A3
           AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE       
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
1.
Alimentare cu apă
2.
Canalizare
3.
Alimentare cu gaze naturale
4.
Alimentare cu agent termic
5.
Alimentare cu energie electrică
6.
Telecomunicaţii (telefonie, radio-tv,etc)
7.
Drumuri de acces
8.
Căi ferate industriale
9.
Alte utilități
 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2
 Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificaţie
Valoare eligibilă
Valoare neeligibilă
5.1
Organizare de şantier
5.1.1  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
5.3
Cheltuieli diverse și neprevăzute
5.4
Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5
VALOARE  TVA 
aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ  CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)
SECTIUNE SPECIFICA MASURA 19.2_7.2 / 6B 
 Programarea proiectului:																																									
 Numar luni de implementare
D. ALTE INFORMAȚII :
  E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 19.2_7.2/6B
OPIS documente
Documentele se vor anexa cererii de finanțare în ordinea de mai jos:
Lista documente
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
PAGINA de la-până la
Obligatoriu pentru toate proiectele
Obligatoriu, dacă proiectul impune
Text
ETAPA:
DEPUNERE  
CONTRACTARE
1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.    
2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.
3.1 Pentru comune/orașe și ADI
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/orașului, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.
şi, după caz,
3.2 Hotărârea/hotararile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).
și/sau
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)
3.4 Pentru ONG-uri / Operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistență socială, alții decât UAT-urile: documente doveditoare privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
 
(pentru proiectele de infrastructura sociala se prezinta extrasul de carte funciara privind intabularea terenului de prezentat obligatoriu la ultima cerere de plata). 
4 Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM:
4.1 Clasarea notificării 
sau
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediuluisau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care  impun doar evaluare adecvată. 
5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliulor Locale în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG / documente similare, după caz, pentru alți operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistență socială, pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
     • necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
     • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obținerii finanțării;
     • în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 
     • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  
     • numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
     • caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
     • agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
     • nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/orașului/ADI/ONG/ operatorilor autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistență socială, pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
    • angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală
6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG /documente similare pentru operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistență socială
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).
8. Certificatul de cazier judiciar
9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
 sau
10.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.
11. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect - obligatoriu doar pentru proiectele care vizează construcția, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de drumuri (inclusiv poduri). 
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.
13. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană,  construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
14. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
15. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
16. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
17. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul
18. Declarație pe proprie răspundere privind obligativitatea de a da curs solicitărilor GAL.
19. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale - se depune obligatoriu doar pentru proiectele care vizează infrastructura socială;
20. Declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul se obligă să depună toate diligențele necesare cu scopul de a deveni beneficiar direct sau indirect al Măsurilor 19.2_16, 19.2_7.4, 19.2_7.6 de la nivelul SDL
21.1 Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul, în cazul în care proiectul pentru care solicită finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – Drumul Carelor va fi selectat, se angajază să asigurare resursele și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității acestora prin accesarea (depunerea unui proiect) POCU, Axa 5, Obiectiv tematic 9, Prioritate de investiții 9VI,
Obiectiv specific 5.2. 
21.2 Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul, în cazul în care proiectul pentru care solicită finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – Drumul Carelor va fi selectat, se angajază să asigurare resursele și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității acestora prin propriile/alte surse de finanțare.
21.3 Declarația pe propria răspundere prin care solicitantul, în cazul în care proiectul pentru care solicită finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – Drumul Carelor va fi selectat, se angajază să asigurare resursele și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității acestora din surse proprii.
22. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)
F.  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 
Prin această declaraţie solicitantul              
care solicită asistență financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul intitulat
prin reprezentant legal
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:
 1. Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă.
De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență.
  2. Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa sub-măsurii și Ghidul Solicitantului și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și monitorizare a investiției, inclusiv criteriile de selecție pentru care proiectul a fost punctat. 
  3. Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documentele justificative necesare.
  4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data producerii lor. 
  5.   Declar că eu și organizația mea (UAT sau ONG) nu ne aflăm într-unul din următoarele cazuri: 
Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil)
 Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica. 
 Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la licitaţie sau contractare 
 Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale  în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare.
 Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.
  6.
Declar că organizația pe care o reprezint ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare. În acest sens, atașez Graficul de rambursare a datoriilor și document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare.
Declar că organizația pe care o reprezint NU are datorii către instituții de credit şi/sau instituții financiare nebancare. 
  7.
 Declar pe propria răspundere ca în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul să fie reziliat.
  8.
 Declar pe propria răspundere că:
Nu sunt înregistrat în scopuri TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situatiei privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maximum 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri TVA.
Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA).
  9.
 Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să îl depun la încheierea contractului de finanțare. 
10.
 Declar pe propria raspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal.
11.
 Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului.
12.
 Ma angajez ca in termenul precizat in Ghidul Solicitantului, de la data primirii "Notificarii benficiarului privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare", sa asigur si sa prezint documentele obligatorii mentionate in Ghidul solicitantului pentru contractarea proiectului.
13.
 Declar pe proprie raspundere ca voi achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare (pentru solicitantii inregistrati in registrul debitorilor AFIR atat pentru programul SAPARD cat si pentru FEADR).
14.
 Declar pe propria răspundere ca nu sunt în insolventă sau incapacitate de plată.
15. Declar pe propria răspundere că în conformitate cu termenul menţionat în notificarea AFIR privind selecţia cererii de finanţare, voi obţine şi depune, înainte de semnarea contractului de finanţare, documentul emis de ANPM menţionat în secţiunea E punctul 4 a cererii de finanţare.
16. Accept publicarea pe site-ul GAL/AFIR a datelor mele, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind transparenţa.
 
Semnătura reprezentant legal şi ştampila
Data
Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Masura 19.2_7.2 - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei
a. Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurilor de asistență socială integrată/multifuncțională fără componentă rezidențială.
b. Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din teritoriu, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza
tehnică o recomandă.
c. Modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică și resurse naturale și a școlilor profesionale în domeniul agricol de la nivelul teritoriului.
1. Tipul de sprijin
d. Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din teritoriu.
e. Construcția, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii 
de drumuri (inclusiv poduri).
f. Înființarea sau modernizarea infrastructurii și rețelelor locale pentru furnizarea iluminatuluipublic pe baza utilizării de energie din surse regenerabile pentru reducerea costurilor publice și
promovarea practicilor prietenoase cu mediul.
g. Construirea de sisteme și facilitați alternative pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile în scopul deservirii instituțiilor publice și scăderii costurilor aferente consumului de energie și combateri efectelor negative asupra mediului.
h. Crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje și echipamente destinate administrării domeniului public (pentru deszăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a terenurilor de sport și a locurilor de agrement, etc. )
2. Numărul comunelor sprijinite            
3. Număr KM de drum
Nou construiţi
Modernizați
4. Număr KM de conducte de alimentare cu apă
SDL Gal Drumul Carelor - NU ESTE CAZUL - se va introduce "0"
5. Număr KM de conducte de canalizare 
SDL Gal Drumul Carelor - NU ESTE CAZUL - se va introduce "0"
6. Populație netă care beneficiază de 
    servicii îmbunătățite
7. Număr de locuri de muncă create
8. Număr locuitori deserviţi
9. Zonă montană (DA/ NU)
10. Contribuie la Prioritatea 1
M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare     
M02 - Servicii de consiliere    
M16 - Cooperare    
 Indic. nr. 1 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară
Indic. nr. 2 - se va completa numărul comunelor sprijinite prin proiect
Indic. nr. 3, 4, 5 - se va completa numărul de KM de drum, de conducte de alimentare cu apă şi de conducte de canalizare realizate prin proiect; se va completa valoarea zero pentru KM de conducte de alimentare cu apă şi de conducte de canalizare
Indic. nr. 6 - indic.  conf. ariei de interv. coresp. Măsurii/6B - populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite - în nr.  locuitori
Indic. nr. 7 - Indicator specific LEADER – creare locuri de muncă - număr de locuri de muncă create
Indic. nr. 8 - se va completa numărul locuitorilor deserviţi
Indic. nr. 9 - se va completa cu "DA" în cazul în care investiţia este amplasată în zonă montană (cf. Listei UAT din Zonele Montane); în caz contrar se va completa "NU"
Indic. nr. 10 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul. 
 Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei sa va completa valoarea zero.
Factori de risc
I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO)
Punctaj obţinut
•	2.500.001 > 4.000.000
•	1.000.001 > 2.500.000
•	   500.001 > 1.000.000
•	     5.000    ≤ 500.000
I2. Complexitatea investitiei          
Solicitanți Publici
Punctaj obţinut  
Solicitanți Privați
Punctaj obţinut  
• Investiție nouă 
• Investiție nouă 
• Modernizări cu C+M
• Modernizări cu C+M
I3. Riscul proiectului d.p.d.v. al raportului procentual între Cheltuielile suportate de solicitant și  Valoarea ajutorului nerambursabil 
 
                 Total valoare proiect(fără TVA) 
% = --------------------------------------------------------- x 100
         Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat
Punctaj obţinut
• > 110%
• între 101 si 110%
• = 100%
I4. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, experiența în implementarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare
Punctaj obtinut
• Solicitant care nu a implementat un alt proiect SAPARD/FEADR, comunitar sau nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar.
• Solicitant care are experiența implementării și care a finalizat un proiect SAPARD/FEADR, comunitar sau obținut asistență financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
• Solicitant care are experiența implementării și care a finalizat un proiect SAPARD/FEADR și un alt proiect comunitar sau obținut din asistența financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
TOTAL
Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate prin sondaj, se va determina riscul fiecărui proiect folosind cei 4 factori de risc (I1, I2, I3 și I4 ).
Factorii de risc sunt adaptați conform specificului Măsurii 19.2_7.2 din SDL GAL Drumul Carelor - PNDR 2014-2020.
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecărui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.
Codul unic de înregistrare APIA În cazul în care nu aveți un cod unic de înregistrare APIA, completați acest formular. Informațiile care există în secțiunea "B INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL" se preiau prin click pe butonul "Completare automată".
FORMULAR de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanţii de finanţare prin măsurile Programului naţional de dezvoltare rurală 2014 - 2020
Sediul / Adresa
Prin reprezentant legal, doamna/domnul 
, solicit înscrierea în Registrul unic de îdentificare - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Am luat la cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea acestora. Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea. Sunt  de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677-2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.
Semnătura .................................................................................................................................
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Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de Înregistrare Fiscală
Comune
Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale
ONG-uri
COM
ADI
ONG
Data înființării
Statut juridic al solicitantului
ALBA
ARAD
ARGES
BACAU
BIHOR
BISTRITA-NASAUD
BOTOSANI
BRAILA
BRASOV
BUCURESTI
BUZAU
CALARASI
CARAS-SEVERIN
CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DAMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA
IASI
ILFOV
MARAMURES
MEHEDINTI
MURES
NEAMT
OLT
PRAHOVA
SALAJ
SATU_MARE
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VILCEA
VRANCEA
1
2
3
4
5
6
7
9
8
42
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
32
34
35
36
37
38
39
40
41
3
ALBA
ARAD
ARGES
BACAU
BIHOR
BISTRITA-NASAUD
BOTOSANI
BRAILA
BRASOV
BUCURESTI
BUZAU
CALARASI
CARAS-SEVERIN
CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DAMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA
IASI
ILFOV
MARAMURES
MEHEDINTI
MURES
NEAMT
OLT
PRAHOVA
SALAJ
SATU_MARE
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VILCEA
VRANCEA
1
2
3
4
5
6
7
9
8
42
10
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
32
34
35
36
37
38
39
40
41
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
CITIBANK
CREDIT EUROPE BANK
EMPORIKI BANK
EXIMBANK
FORTIS BANK
GARANTI BANK
IDEA BANK
ING BANK
LIBRA BANK
MARFIN BANK
PATRIA BANK
OTP BANK ROMANIA
PIRAEUS BANK
PROCREDIT BANK
RAIFFEISEN BANK
TREZORERIA STATULUI
UNICREDIT BANK
BUCU
ARBL
MIND
BPOS
CARP
WBAN
RNCB
BFER
BITR
MILB
ETHN
NBOR
BRMA
BTRL
DAFB
BCYP
BLOM
BRDE
CECE
DARO
CITI
FNNB
BSEA
EXIM
FTSB
UGBI
ROIN
INGB
BREL
EGNA
CRDZ
OTPV
PIRB
MIRO
RZBR
TREZ
BACX
0
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
7.2
EURO
EURO
EURO
Constructii, din care:
Ajutorul public nerambursabil nu este egal cu 0% din valoarea eligibila
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
0
100
0
100
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
7.2
EURO
EURO
EURO
Ajutorul public nerambursabil trebuie sa fie egal cu 100% din valoarea eligibila
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
7.2
EURO
EURO
EURO
Constructii, din care:
Ajutorul public nerambursabil nu este egal cu 0% din valoarea eligibila
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
0
100
0
100
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
7.2
EURO
EURO
EURO
Ajutorul public nerambursabil trebuie sa fie egal cu 100% din valoarea eligibila
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Buget Indicativ Totalizator al Proiectului (Valori fara TVA )
Buget Indicativ Totalizator al Proiectului (Valori fara TVA )
7.2
EURO
EURO
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
0
100
0
100
Data întocmirii devizului general din SF/DALI
7.2
EURO
EURO
EURO
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică - EURO
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică - EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
August 2018
Valoarea pe categorii de lucrări, fară TVA - EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
August 2018
Valoarea pe categorii de lucrări, fară TVA - EURO
Situaţia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în fişa Măsurii 19.2_7.2/6B
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
August 2018
Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO
 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
August 2018
Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO
 Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
	StaticTextMinister: 
	pdfIdentifierCode: CF0720
	pdfMajorVersion: 4
	pdfMinorVersion: 0
	TextVersion: 
	pdfBuildNumber: 21
	OJ: 
	status: 
	NrMasura: 
	NrSubmasura: 
	CodificareRezerva: 
	NrCerereProj: 
	NrRegiune: 
	CodJudet: 
	NrOrdine: 
	DataInreg: 
	NumeSolicitant: 
	TitluProiect: 
	DescriereProiect: 
	Check_7_2: 1
	Radio1: 
	Radio2: 
	testinternafir: 
	Radio3: 
	Radio4: 
	Radio5: 
	RegiuneaDezv: 
	JudetDezv: 
	Descriere: 
	Judet: 
	Oras: 
	Sat1: 
	Sat2: 
	: 
	ScorAutoevaluare: 
	rb1: 
	rb4: 
	rb3: 
	rb2: 
	CodRegCom_consultant: 
	consultantONRC: 
	consultantCUI: 
	CUI_Label: 
	consultantDenumire: 
	proiectantONRC: 
	proiectantCUI: 
	proiectantDenumire: 
	DetaliereCriterii: 
	DataInfiint: 
	CUI_CIF: 
	StatutJuridicSolicitant: 
	CodRegCom: 
	CodCaenLabel: 
	CodCAEN: 
	CodCAEN2: 
	CodCAEN3: 
	Codul unic de inregistrare APIAIn cazul in care nu aveti un astfel de cod, completati formularul de pe ultima pagina a prezentului document.: 
	AnCodApia: 
	DataInfiint_Label: 
	StatutJuridicSolicitant_Label: 
	CodRegCom_Label: 
	Codul unic de inregistrare APIAIn cazul in care nu aveti un astfel de cod, completati formularul de pe ultima pagina a prezentului document.: 
	CUI_ADIL1: 
	Comuna1: 
	CUI_ADI1: 
	CUI_ADI2: 
	Comuna2: 
	CUI_ADI3: 
	Comuna3: 
	CUI_ADI4: 
	Comuna4: 
	CUI_ADI7: 
	Comuna7: 
	CUI_ADI6: 
	Comuna6: 
	CUI_ADI5: 
	Comuna5: 
	JudetSolicitant: 
	LocalitateSolicitant: 
	SatSolicitant: 
	CPSolicitant: 
	StradaSolicitant: 
	NrStrSolicitant: 
	BlocSolicitant: 
	ScaraSolicitant: 
	EtajSolicitant: 
	ApartamentSolicitant: 
	TelSolicitant: 
	FaxSolicitant: 
	EmailSolicitant: 
	EtajSolicitant_Label: 
	ApartamentSolicitant_Label: 
	NumeReprez: 
	PrenumeReprez: 
	FunctieReprez: 
	DataNasteriiReprez: 
	CNPReprez: 
	SeriaActReprez: 
	NrActReprez: 
	DataElibReprez: 
	EliberatDeReprez: 
	DataTerminareActReprez: 
	DetaliiStudii: 
	Studii_Label: 
	JudetReprez: 
	LocalitateReprez: 
	SatReprez: 
	CPReprez: 
	StradaReprez: 
	NrStradaReprez: 
	BlocReprez: 
	ScaraReprez: 
	TelReprez: 
	TelMobilReprez: 
	FaxReprez: 
	EmailReprez: 
	NrApartament: 
	CodBanca: 
	NumeFiliala: 
	AdresaBanca: 
	CodIBAN: 
	TitularCont: 
	NumePrgNat1: 
	NumePrgNat2: 
	NumePrgNat3: 
	NumeProgEur1: 
	NumeProgEur2: 
	NumeProgEur3: 
	NumeProgInt1: 
	NumeProgInt2: 
	NumeProgInt3: 
	NrProjPrgNat1: 
	TitluProjNat1:  
	DataFinalizarePrgNat1: 
	ValPrgNat1: 
	TitluProjNat2:  
	NrProjPrgNat2: 
	DataFinalizarePrgNat2: 
	ValPrgNat2: 
	NrProjPrgNat3: 
	TitluProjNat3:  
	DataFinalizarePrgNat3: 
	ValPrgNat3: 
	NrProjFeadr1: 
	TitluProjFeadr1:  
	DataFinalizareFeadr1: 
	ValFeadr1: 
	NrProjSapard1: 
	TitluProjSapard1:  
	DataFinalizareSapard1: 
	ValSapard1: 
	NrProjEur1: 
	TitluProjEur1:  
	DataFinalizareEur1: 
	ValEur1: 
	NrProjEur2: 
	TitluProjEur2:  
	DataFinalizareEur2: 
	ValEur2: 
	NrProjEur3: 
	TitluProjEur3:  
	DataFinalizareEur3: 
	ValEur3: 
	NrProjInt1: 
	TitluProjInt1:  
	DataFinalizareInt1: 
	ValInt1: 
	NrProjInt2: 
	TitluProjInt2:  
	DataFinalizareInt2: 
	ValInt2: 
	NrProjInt3: 
	TitluProjInt3:  
	DataFinalizareInt3: 
	ValInt3: 
	CheckNat: 1
	CheckFeadr: 1
	CheckEur: 1
	CheckInt: 1
	CheckSapard: 1
	CodBugetIndicativ: BI_TOTAL
	CodMoneda: EUR
	NumeBugetIndicativ: HG 907/2016 - Buget Indicativ Totalizator APĂ și APĂ UZATĂ
	ProcentAvans: 
	ProcenteIntensitate: 
	CursEuro: 
	DataStudiuFezLabel: 
	DateTimeField1: 
	Introduceti masura aferenta:-121-123 -322: 
	MonedaCheltuieliEligibile: 
	MonedaCheltuieliNeeligibile: 
	MonedaCheltuieliTotal: 
	cap1Elig: 0.00000000
	cap1Neelig: 0.00000000
	totalCap1: 0.00000000
	obtinereTerenNeelig: 0
	totalObtinereTeren: 0.00000000
	amenTeren: 0
	amenTerenNeelig: 0
	totalAmenTeren: 0.00000000
	cheltProtMediu: 0
	cheltProtMediuNeelig: 0
	totalCheltProtMediu: 0.00000000
	cap2Elig: 0
	cap2Neelig: 0
	totalCap2: 0.00000000
	cap3Elig: 0.00000000
	cap3Neelig: 0.00000000
	totalCap3: 0.00000000
	studiiTeren: 0
	studiiTerenNeelig: 0
	totalStudiiTeren: 0.00000000
	obtinereAvize: 0
	obtinereAvizeNeelig: 0
	totalObtinereAvize: 0.00000000
	proiectareInginerie: 0
	proiectareInginerieNeelig: 0
	totalProiectareInginerie: 0.00000000
	orgProcAchizNeelig: 0
	totalOrgProcAchiz: 0.00000000
	consultanta: 0
	consultantaNeelig: 0
	totalConsultanta: 0.00000000
	asistTehn: 0
	asistTehnNeelig: 0
	totalAsistTehn: 0.00000000
	verifCap3: Cheltuieli Cap.3 nu se încadrează in limita de 10%
	cap4Elig: 0.00000000
	cap4Neelig: 0.00000000
	totalCap4: 0.00000000
	Capitolul4_a: 
	cap4AElig: 0.00000000
	cap4ANeelig: 0.00000000
	totalCap4A: 0.00000000
	constrInstalatMontaj: 0
	constrInstalatMontajNeelig: 0
	totalConstrInstalatMontaj: 0.00000000
	montajUtilTehn: 0
	montajUtilTehnNeelig: 0
	totalMontajUtilTehn: 0.00000000
	utilEchipMontaj: 0
	utilEchipMontajNeelig: 0
	totalUtilEchipMontaj: 0.00000000
	utilEchipConstr: 0
	utilEchipConstrNeelig: 0
	totalUtilEchipConstr: 0.00000000
	dotariConstr: 0
	dotariConstrNeelig: 0
	totalDotariConstr: 0.00000000
	activeNecorporale: 0
	activeNecorporaleNeelig: 0
	totalActiveNecorporale: 0.00000000
	cap4BElig: 0.00000000
	cap4BNeelig: 0.00000000
	totalCap4B: 0.00000000
	pregTeren: 0
	pregTerenNeelig: 0
	totalPregTeren: 0.00000000
	infiintPlant: 0
	infiintPlantNeelig: 0
	totalInfiintPlant: 0.00000000
	intretPlantAn1Neelig: 0
	totalIntretPlantAn1: 0.00000000
	intretPlantAn2Neelig: 0
	totalIntretPlantAn2: 0.00000000
	sistSust: 0
	sistSustNeelig: 0
	totalSistSust: 0.00000000
	cap5Elig: 0.00000000
	cap5Neelig: 0.00000000
	totalCap5: 0.00000000
	orgSantierElig: 0.00000000
	orgSantierNeelig: 0.00000000
	totalOrgSantier: 0.00000000
	orgSant: 0
	orgSantNeelig: 0
	totalOrgSant: 0.00000000
	orgSantConexe: 0
	orgSantConexeNeelig: 0
	totalOrgSantConexe: 0.00000000
	comisioaneTaxe: 0
	comisioaneTaxeNeelig: 0
	totalComisioaneTaxe: 0.00000000
	cheltNeprev: 
	cheltNeprevNeelig: 0
	totalCheltNeprev: 0.00000000
	Se calculeaza ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile de la (Subcap 1.2+Subcap 1.3+Cap 2+Cap 3+ Cap 4): 0.00%
	cap6Elig: 0.00000000
	cap6Neelig: 0.00000000
	totalCap6: 0.00000000
	pregProcExplNeelig: 0
	totalPregProcExpl: 0.00000000
	probeTehn: 0
	probeTehnNeelig: 0
	totalProbeTehn: 0.00000000
	totalGeneralElig: 0.00000000
	totalGeneralNeelig: 0.00000000
	totalTotalGeneral: 0.00000000
	verificareActualizare: actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă
	Atentie! Nu poate depasi 5% din valoarea eligibila a proiectului.: 0
	totalActualizChelt: 0.00000000
	genActElig: 0.00000000
	totalGenAct: 0.00000000
	ATENTIE !Se completeaza valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile pentru solicitantii neplatitori de TVA, exclus TVA aferent cheltuielilor neeligibile !: 0
	ATENTIE !Pentru Solicitanti platitori de TVA Se completeaza valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile si neeligibile;Pentru Solicitanti neplatitori de TVA  Se completeaza valoarea TVA aferenta cheltuielilor neeligibile.: 0
	totalValTVA: 0.00000000
	totalElig: 
	totalNeelig: 
	totalTotal: 0.00000000
	totalGeneralCuTva: 0.00000000
	ValoareaProiectului: 
	bugetValTot: 0
	bugetValTotEur: 0
	bugetValElig: 0
	bugetValEligEur: 0
	bugetValNeelig: 0
	bugetValNeeligEur: 0
	ATENTIE!VERIFICATI CA VALOAREA AJUTORULUI PUBLIC NERAMBURSABIL SA SE INCADREZE IN CELE MENTIONATE IN FISA TEHNICA/GHID SPECIFICE PENTRU FIECARE TIP DE BENEFICIAR SI TIP DE PROIECT: 0.00000000
	totalAjutorPublicNeramb: 0.00000000
	confinanElig: 0.00000000
	confinanNeelig: 0.00000000
	totalConfinan: 0.00000000
	cofinPrivataNatura: 0.00000000
	cofinPrivataNaturaNeelig: 0.00000000
	totalCofinPrivataNatura: 0.00000000
	cofinPrivataAuto: 0
	cofinPrivataAutoNeelig: 0
	totalCofinPrivataAuto: 0.00000000
	cofinPrivataImprum: 0
	cofinPrivataImprumNeelig: 0
	totalCofinPrivataImprum: 0.00000000
	bugetLocalElig: 0
	bugetLocalNeelig: 0
	totalBugetLocal: 0.00000000
	totalProiectElig: 0.00000000
	totalProiectNeelig: 0.00000000
	totalProiect: 0.00000000
	ATENTIE!VERIFICATI CA PROCENTUL DE CONTRIBUTIE PUBLICA SA SE INCADREZE IN CELE MENTIONATE IN FISA TEHNICA/GHID SPECIFICE PENTRU FIECARE TIP DE BENEFICIAR SI TIP DE PROIECT: 
	totalProcentContributiePublica: 
	Introduceti suma preconizata a fi solicitata drept avansATENTIE!AVANSUL NU TREBUIE SA DEPASEASCA 50% DIN VALOAREA AJUTORULUI PUBLIC NERAMBURSABIL: 0
	avansSolicitatProc: 
	totalAvansSolicitatProc: Suma avans mai mica  de 50% din ajutorul public
	DevizeBugetIndicativ: 
	A61: 
	cheltRelocUtil: 0
	cheltRelocUtilNeelig: 0
	totalCheltRelocUtil: 0.00000000
	studiiTotal: 0
	studiiTotalNeelig: 0
	totalStudii: 0.00000000
	impactMediu: 0
	impactMediuNeelig: 0
	totalImpactMediu: 0.00000000
	studiiAlte: 0
	studiiAlteNeelig: 0
	totalStudiiAlte: 0.00000000
	expertizaTehnica: 0
	expertizaTehnicaNeelig: 0
	totalExpertizaTehnica: 0.00000000
	auditEnergetic: 0
	auditEnergeticNeelig: 0
	totalAuditEnergetic: 0.00000000
	proiectare: 0
	proiectareNeelig: 0
	totalProiectare: 0.00000000
	temaProiectare: 0
	temaProiectareNeelig: 0
	totalTemaProiectare: 0.00000000
	studiuPrefezab: 0
	studiuPrefezabNeelig: 0
	totalStudiuPrefezab: 0.00000000
	studiuFezab: 0
	studiuFezabNeelig: 0
	totalStudiuFezab: 0.00000000
	docTehnAviz: 0
	docTehnAvizNeelig: 0
	totalDocTehnAviz: 0.00000000
	verifTehnCalitate: 0
	verifTehnCalitateNeelig: 0
	totalVerifTehnCalitate: 0.00000000
	proiectTehnicE: 0
	proiectTehnicENeelig: 0
	totalProiectTehnicE: 0.00000000
	orgProcAchiz: 
	totalOrgProcAchizNeelig: 0.00000000
	managProiect: 0
	managProiectNeelig: 0
	totalManagProiect: 0.00000000
	auditFinanciar: 
	auditFinanciarNeelig: 0
	totalAuditFinanciar: 0.00000000
	asistTehnProiect: 0
	asistTehnProiectNeelig: 0
	totalAsistTehnProiect: 0.00000000
	asistTehnExecLucrari: 0
	asistTehnExecLucrariNeelig: 0
	totalAsistTehnExecLucrari: 0.00000000
	asistTehnExecFaze: 0
	asistTehnExecFazeNeelig: 0
	totalAsistTehnExecFaze: 0.00000000
	dirigentieSantier: 0
	dirigentieSantierNeelig: 0
	totalDirigentieSantier: 0.00000000
	constrInstalatii: 0
	constrInstalatiiNeelig: 0
	totalCconstrInstalatii: 0.00000000
	utilEchipNuMontaj: 0
	utilEchipNuMontajNeelig: 0
	totalUtilEchipNuMontaj: 0.00000000
	orgLucrSantier: 0
	orgLucrSantierNeelig: 0
	totalOrgLucrSantier: 0.00000000
	comisioaneTaxeCredit: 
	comisioaneTaxeCreditNeelig: 0
	totalComisioaneTaxeCredit: 0.00000000
	comisioaneTaxeISC: 0
	comisioaneTaxeISCNeelig: 0
	totalComisioaneTaxeISC: 0.00000000
	comisioaneTaxeUrban: 0
	comisioaneTaxeUrbanNeelig: 0
	totalComisioaneTaxeUrban: 0.00000000
	comisioaneTaxeCSC: 
	comisioaneTaxeCSCNeelig: 0
	totalComisioaneTaxeCSC: 0.00000000
	comisioaneTaxeAvize: 0
	comisioaneTaxeAvizeNeelig: 0
	totalComisioaneTaxeAvize: 0.00000000
	cheltPublicitate: 0
	cheltPublicitateNeelig: 0
	totalCheltPublicitate: 0.00000000
	verifIncadrare: 
	totalConstrInstalat: 
	totalCap4BSubcap1: 
	totalCap4BSubcap2: 
	totalCap4BSubcap3: 
	totalCap4BSubcap4: 
	totalCap4BSubcap5: 
	Titlu: 
	titluDeviz: 
	studTeren: 
	studTerenNeelig: 
	cheltuieliObtinereElig: 0.00000000
	cheltuieliObtinereNeelig: 0.00000000
	certUrbanism: 
	certUrbanismNeelig: 
	autConstr: 
	autConstrNeelig: 
	racorduri: 
	racorduriNeelig: 
	avizSanitar: 
	avizSanitarNeelig: 
	nomenclator: 
	nomenclatorNeelig: 
	numarCadastru: 
	numarCadastruNeelig: 
	avizPSI: 
	avizPSINeelig: 
	acordMediu: 
	acordMediuNeelig: 
	caiFerate: 
	caiFerateNeelig: 
	alteAvize: 
	alteAvizeNeelig: 
	proiectareInginerieElig: 0.00000000
	cheltuieliElaborareElig: 0.00000000
	cheltuieliElaborareNeelig: 0.00000000
	projTehn: 
	projTehnNeelig: 
	detaliiExec: 
	detaliiExecNeelig: 
	verifTehn: 
	verifTehnNeelig: 
	certPerfEnerg: 
	certPerfEnergNeelig: 
	acorduriObjInvest: 
	acorduriObjInvestNeelig: 
	expertTehn: 
	expertTehnNeelig: 
	expertEnerg: 
	expertEnergNeelig: 
	procAchizElig: 
	procAchizNeelig: 
	cheltuieliConsultantaElig: 0.00000000
	cheltuieliConsultantaNeelig: 0.00000000
	Cap5_r1: 
	consultantaMemoriuJustif: 
	consultantaMemoriuJustifNeelig: 
	consultantaManagement: 
	consultantaManagementNeelig: 
	cheltAsistTehElig: 0.00000000
	cheltAsistTehNeelig: 0.00000000
	asistentaProiectant: 
	asistentaProiectantNeelig: 
	dirigSant: 
	dirigSantNeelig: 
	valFaraTvaElig: 0.00000000
	valFaraTvaNeelig: 0.00000000
	tvaA1: 
	tvaA1Neelig: 
	totalDeviz1CuTva: 0.00000000
	Button1: 
	Button2: 
	studTotal: 0
	studTotalNeelig: 0
	ImpactMediu: 
	ImpactMediuNeelig: 
	actMed: 
	actMedNeelig: 
	avizPatrimoniu: 
	avizPatrimoniuNeelig: 
	proioectTehnicE: 
	proioectTehnicENeelig: 
	intocmDoc: 
	intocmDocNeelig: 
	onorariiMembr: 
	onorariiMembrNeelig: 
	anuntAchiz: 
	anuntAchizNeelig: 
	orgAchiz: 
	orgAchizNeelig: 
	Consultanta: 0.00000000
	ConsultantaNeelig: 0.00000000
	asistTeh: 0.00000000
	asistTehNeelig: 0.00000000
	valFaraTva: 0.00000000
	NumeMinister1: 
	NumeMinister2: 
	Versiune: 
	descriereObiect: 
	TitluValCategorii: 
	terasamenteElig: 
	terasamenteNeelig: 
	constructii: 
	constructiiNeelig: 
	izolatii: 
	izolatiiNeelig: 
	instalElectr: 
	instalElectrNeelig: 
	instalatSanit: 
	instalatSanitNeelig: 
	instalatIncalz: 
	instalatIncalzNeelig: 
	gazeNat: 
	gazeNatNeelig: 
	telecomConstr: 
	telecomConstrNeelig: 
	totalIElig: 0.00000000
	totalINeelig: 0.00000000
	montajUtilajeTehnolog: 
	montajUtilajeTehnologNeelig: 
	totalIIElig: 
	totalIINeelig: 
	utilajeTehnolog: 
	utilajeTehnologNeelig: 
	utilajeTrasp: 
	utilajeTraspNeelig: 
	dotari: 
	dotariNeelig: 
	totalIIIElig: 0.00000000
	totalIIINeelig: 0.00000000
	totalFaraTvaElig: 0.00000000
	totalFaraTvaNeelig: 0.00000000
	tvaElig: 
	tvaA2Neelig: 
	totalDeviz: 0.00000000
	Add: 
	Remove: 
	terasamente: 
	rezistenta: 
	rezistentaNeelig: 
	arhitectura: 
	arhitecturaNeelig: 
	tvaNeelig: 
	valRealaConsultanta: 
	procAplicataConsultanta: 
	dataIncepConsultanta: 
	dataFinConsultanta: 
	stadiuConsultanta: 
	valRealaFezab: 
	procAplicataFezab: 
	dataIncepFezab: 
	dataFinFezab: 
	stadiuFezab: 
	nrCrt: 3.00000000
	obContractului: 
	valRealaContract: 
	procAplicataContract: 
	dataIncepContract: 
	dataFinContract: 
	stadiuContract: 
	Button: 
	PrenumeReprLegal: 
	NumeReprLegal: 
	Cell1: 
	titluDevizCap2Cap5: 
	TitluCap2: 
	alimApa: 
	alimApaNeelig: 
	canaliz: 
	canalizNeelig: 
	alimGazeNat: 
	alimGazeNatNeelig: 
	alimAgentTermic: 
	alimAgentTermicNeelig: 
	alimEnergElectr: 
	alimEnergElectrNeelig: 
	telecomAsigUtil: 
	telecomAsigUtilNeelig: 
	reteleExt: 
	reteleExtNeelig: 
	drumuriAcces: 
	drumuriAccesNeelig: 
	caiFerateInd: 
	caiFerateIndNeelig: 
	racordareReteleUtil: 
	racordareReteleUtilNeelig: 
	valoareFaraTvaElig: 0.00000000
	valoareFaraTvaNeelig: 0.00000000
	tvaCap2Elig: 
	tvaCap2Neelig: 
	totalCap2CuTVA: 0.00000000
	totalCap2Neelig: 0.00000000
	TitluCap5: 
	orgDeSantier: 0
	orgDeSantierNeelig: 0
	organizSantier: 
	organizSantierNeelig: 
	conexeOrgSantier: 
	conexeOrgSantierNeelig: 
	comisioaneTaxeElig: 0.00000000
	comisBancaNeelig: 
	controlCalit: 
	controlCalitNeelig: 
	controlAmenajare: 
	controlAmenajareNeelig: 
	primeAsig: 
	primeAsigNeelig: 
	alteChelt: 
	alteCheltNeelig: 
	casaSocConstrNeelig: 
	totalDeviz5Elig: 0.00000000
	totalDeviz5Neelig: 0.00000000
	tvaCap5Elig: 
	tvaA3: 
	totalDeviz5CuTva: 0.00000000
	totalDeviz5: 0.00000000
	totalDeviz5TvaNeelig: 0.00000000
	alte: 
	alteNeelig: 
	orgSantier: 0.00000000
	Cap5Elig: 0.00000000
	Cap5Neelig: 0.00000000
	tvaCap5Neelig: 
	nrLuniImplem: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	Selectati daca documentul este anexat: 
	Descriere document: 
	Selectati pentru a adauga documente justificative care nu sunt in lista: 
	Indicati paginile corespunzatoare documentului: 
	addDocBt: 
	Solicitant: 
	NumeProiect: 
	Reprez1: 
	Reprez2: 
	areDatorii: 
	nuAreDatorii: 
	scopuriTvaNu: 
	scopuriTvaDa: 
	TextField: 
	dataDecl: 
	rb: 
	Cell5: 
	Punctaj: 
	Pondere: 
	Valoare: 0
	Punctaj1: 
	Punctaj2: 
	Cell3: 
	DenumireSolicitant: 
	CategorieSolicitant: 
	Tara: 
	Comuna: 
	Sat: 
	Strada: 
	Nr: VAR
	Bloc: 
	Etaj: 
	Apartament: 
	Sector: 
	CodPostal: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Email: 
	CodRegistrulComertului: 
	Cui: 
	CaenPrincipal: 
	CaenSecundar: 
	Iban: 
	Banca: 
	Sucursala: 
	ReprezentantLegal: 
	CnpReprLegal: 
	Rl: 
	DataSemnarii: 
	NumePrenume: 
	Completeaza: 



