
A1 Măsura 8/3A “Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative” 

denumirea măsurii din SDL

A2 Denumire grup de producători:

A3 Titlu proiect:

Adjunct CRFIR
înregistrare
Număr 

Stampila OJFIR/CRFIR

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

SECŢIUNE GENERALĂ

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

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

OJFIR/CRFIR SEMNATURA Director OJFIR/Director General

Data Înregistrării

Numele şi prenumele persoanei care înregistrează

Semnătura:

Data primirii cererii de finanţare la contractare:

Se completează de către solicitant

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

A3 Titlu proiect:

A4 Scopul si obiectivele planului de afaceri:

A5 Descrierea succintă a planului de afaceri:



Sat Sat

A6. Amplasarea proiectului:

Regiunea de dezvoltare: Judeţ:      

Obiectivele investiţiei Judeţ Comună/Oraş

A 7. 

Detaliere criterii de selecţie îndeplinite de solicitant:

Prescorare puncte

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

Consultant - Număr înregistrare la ONRC:



Codul CAEN al activităţii/activităţilor finanţate prin proiect

Statut juridic al solicitantului

B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului

B1.1 Informaţii privind solicitantul

Data recunoaşterii
Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de
Înregistrare Fiscală

B1.2 Sediul social 

Judeţ Localitate Sat

Cod Poştal Strada Nr.

Bloc Scara Et. Ap. Sector

Telefon fix/ mobil Fax E-mail

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

E-mail

specimenul de semnatură:

Numele Prenumele Funcţia Reprezentant legal
Specimen de
semnătură

LEGAL

de: Valabil până la:

B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Data naşterii Cod numeric personal

Act de identitate Seria Nr. Eliberat la data de

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

B.I. C.I. Paşaport

Judeţ Localitate Sat

Cod Poştal Strada Nr. Bloc Scara Ap.

FaxTelefon fix Telefon mobil



    Numele si prenumele persoanelor care au drept de semnaturăpentru contul bancar

B3.5 Persoanele cu drept de semnatura pentru contul bancar aferent proiectului FEADR

Nr.

 Crt.

Numele şi iniţiala

 tatălui
Prenume

Funcţia în cadrul 

grupurilor de producători
Tipul de semnătură Specimenul de semnătură

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE (de la Uniunea Europeana: SAPARD,FEADR, ISPA, PHARE, Banca Europeană de 

B3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect F.E.A.D.R.

B3.1 Denumirea Băncii Denumirea Sucursalei/Filialei

B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei

B3.3 Cod IBAN B3.4 Titularul contului bancar

DA NU

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE (de la Uniunea Europeana: SAPARD,FEADR, ISPA, PHARE, Banca Europeană de 

Investiții sau alte instrumente financiare internaționale) solicitate și/sau obținute

C1 Ați obtinut asistență financiară nerambursabilă din partea a cel puțin un instrument financiar internațional din 

cele mentionate mai jos?



C2 Denumirea programelor de finanțare nerambursabilă și numărul de proiecte finanțate de care a beneficiat 

grupul de producători sau cel puțin un membru al acestuia:

Programul DA NU Numărul de proiecte

FONDURI STRUCTURALE

SAPARD

M1.1

M1.2

M2.1

M2.2

M3.1

M3.2

M3.3

M3.4

M3.5

FADR

ISPA

PHARE

BEI

Alte instrumente finnciare internaţionale 

(FIDA)

C3 Denumirea și obiectivul proiectelor finanțate

DA NU

Nr 

crt 
Instrument financiar

Denumirea

 proiectantului

Denumirea 

beneficiarului

 conform punctului C2

Numărul de 

înregistrare al 

proiectului

C4. Anii 

finanţărilor

C5. Valoarea 

grantului: Euro

C6. Proiecte finanţate

sau finalizate? DA NU

DA             NU

DA             NU

DA             NU

DA             NU

DA             NU

C7 Proiectul actual pentru care solicitati finanțare face obiectul altei asistente financiare nerambursabile prin cel 

puțin un instrument din cele menționate mai sus?

D. Proiectul va beneficia de sprijin pe o perioadă de maxim 5 ani de la contractare,în funcție de data recunoașterii 

grupului de producători.



                                              REGULI DE COMPLETARE

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

solicitant, titlul proiectului), si se vor bifa toate angajamentele mentionate in cuprinsul acesteia.

La punctul C6, se va bifa una din cele două mențiuni: in situația în care solicitantul are datorii în sold către instituții 

de credit, instituții financiare nebancare sau alte instituții de credit , atunci se va bifa prima optiune, iar în situația 

în care solicitantul nu are datorii în sold catre instituții de credit, instituții financiare nebancare sau alte instituții de 

credit, atunci se va bifa a doua opțiune.

Trebuie bifat şi anexat unul din documentele 1.a) , 1.b) de pe coloana Depunere-'Obligatoriu pentru toate 

proiectele' din secţiunea E.Lista documentelor anexate.

Trebuie bifate şi anexate documentele 2, 3, 4 de pe coloana Depunere-'Obligatoriu pentru toate proiectele' din 

secţiunea E.Lista documentelor anexate.

Trebuie bifat şi anexat unul din documentele 13.a, 13.b de pe coloana Depunere-'Obligatoriu pentru toate 

proiectele' din secţiunea E.Lista documentelor anexate.

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



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
SECTIUNE SPECIFICA MASURA M8/3A

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M8/3A
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

ETAPA: DEPUNERE CONTRACTARE

1.a) Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare

                                                   sau

Plan de afaceri

1.b) Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor / Certificat de înscriere a 

persoanei juridice emis de Judecătorie

2. Statutul grupului de producători

3. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de 

Finanţare

4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal

5. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului 

de operațiuni cu AFIR)de operațiuni cu AFIR)

6. În cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul principiului asocierii exploatațiilor 

de mici dimensiuni:

6.a). Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) 

asupra terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele 

autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele 

membrilor luate în arendă, pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau 

contractul de concesiune, cu o valabilitate ≥ decât

perioada de desfasurare a contractului cu AFIR.

6.b). Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 

depunerii cererii de finanţare care să certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă 

(arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila 

primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia 

curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de 

adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.

6.c). Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:

Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de 

data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de 

mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 

nr. 40/2010);

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din 

care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in 

Registrul Exploatatiei.

7. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL- Emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 

724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale

8.a Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, 

contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40 -, precedente anului 

depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară)

                                                   sau                                                   sau

8.b Declarația pe proprie raspundere privind statutul de IMM depusă NUMAI de GP/OP 

nou-create (care nu au depus niciun bilanţ până la momentul depunerii cererii de 

finanțare)



9. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea 

contractului de finanțare

10. Cazierul judiciar al reprezentantului legal de proiect (fară înscrieri privind sancțiuni 

economico-financiare în original), valabil la încheierea contractului de finanțare

11. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul 

le poate aduce în scopul susținerii cererii de finanțare



F. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Prin aceasta declarație grupul de producători

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

proiectul intitulat

prin responsabil legal

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

1 Mă oblig ca ori de câte ori grupul de producători iși schimbă structura/numărul de membri sa inștiințez AFIR.

2 Îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate prevăzute in fișa tehnică a submăsurii din Ghidul Solicitantului.

3

Toate informatiile din prezenta cererea 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 că eu și grupul de producători pe care îl reprezint nu suntem într-unul din următoarele cazuri:

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

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

Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională, având ca solutie finală resjudicata;

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

Neîndeplinirea obligațiilor cu privire la plata contribuției asigurarilor sociale în concordanța cu prevederile legale ale tării in care acesta 

este stabilit;

Vinovat de faptul ca nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă;

Încalcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile în legatură cu un alt contract prin Programul SAPARD, PNDR Încalcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile în legatură cu un alt contract prin Programul SAPARD, PNDR 

sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare;
Încercarea de a obtine informații confidentiale sau de influențare a AFIR in timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face 

presiuni la adresa evaluatorului.

5
Declar pe proprie raspundere că grupul de producători își va menține condițiile de recunoaștere pe toată durata

acordării sprijinului financiar prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020.

6
Declar că organizaţia pe care o reprezint este înregistrată în registrul debitorilor AFIR şi mă angajez că datoria

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

7

Sunt de acord ca AFIR să publice pe site, să consulte şi să prelucreze, prin operaţiunile prevăzute de legislaţia în

vigoare în vederea desfăşurării activităţii specifice, datele mele cu caracter personal, furnizate AFIR, cu respectarea legislaţiei europene şi 

naţionale privind transparenţa, publicarea datelor cu caracter personal şi prelucrarea acestora.

Întocmit la (localitatea):

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



c+A333

1. Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale 

și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători;

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE

*Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investiției se va completa valoarea zero.

Indic. nr.1 - se va completa numărul exploataţiilor participante în cadrul grupului de producători sprijinit;

Indic. nr.2 - se completa cu nr. de locuri de muncă propuse a se crea în urma implementării proiectului. 

3. Locuri de muncă nou create



1. Grupul de producători:

2. Titlul proiectului propus spre finanțare:

3. Planul de producție previzionat

Se va completa tabelul următor cu:

· produsele (conform fisei tehnice a măsurii) prevazute a fi obținute de catre grupul de producători în anul respectiv;

· producția marfă previzionată pentru maxim 5 ani de la contractare, în funcție de data recunoașterii grupului de producători;

· baza de producție previzionată pentru maxim 5 ani de la contractare, în funcție de data recunoașterii grupului de producători; 

(Unitatea de masură pentru baza de producție se va specifica in functie de tipul produsului/produselor comercializate,

respectiv ha, capete, familii de albine)

Produs

An 1 An 2 An 3 An 4

Baza de 

producție - ha, 

capete, familii 

de albine

Producție 

marfă - 

tone 

materie 

primă/an

Baza de 

producție - ha, 

capete, familii 

de albine

Producție 

marfă - tone 

materie 

primă/an

G. Program de Comercializare

a produselor realizate de

Nr. 

crt.

An 5

Producție 

marfă - tone 

materie 

primă/an

Baza de 

producție - 

ha, capete, 

familii de 

albine

Producție 

marfă - tone 

materie 

primă/an

Baza de 

producție - 

ha, capete, 

familii de 

albine

Producție 

marfă - tone 

materie 

primă/an

Baza de 

producție - ha, 

capete, familii 

de albine

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10



4. Program de vânzări previzionat (Se vor completa tabelele urmatoare)

Nr. crt. Produs

An 1

Producţie vândută - UM Producţie vândută - EURO

Valoarea producţiei 

vândute - EURO

(5 = 4 x 3)

1 2 3 4 5

0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

Nr. crt. Produs

An 2

Producţie vândută - UM Producţie vândută - EURO

Valoarea producţiei 

vândute - EURO

(5 = 4 x 3)

1 2 3 4 5

0,000,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00



Nr. crt. Produs

An 3

Producţie vândută - UM Producţie vândută - EURO

Valoarea producţiei 

vândute - EURO

(5 = 4 x 3)

1 2 3 4 5

0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

Nr. crt. Produs

An 4

Producţie vândută - UM Producţie vândută - EURO

Valoarea producţiei 

vândute - EURO

(5 = 4 x 3)

1 2 3 4 5

0,00

1 0,001 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00



cu:

· produsele (conform fisei tehnice a măsurii) prevăzute a fi obținute de către grupul de producători în anul respectiv;

· volumul productiei vandute previzionat in anul respectiv;

· pretul unitar prevazut in EURO pentru fiecare produs;

· valoarea productiei vândute exprimată în EURO.

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central

Nr. crt. Produs

An 5

Producţie vândută - UM Producţie vândută - EURO

Valoarea producţiei 

vândute - EURO

(5 = 4 x 3)

1 2 3 4 5

0,00

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central

Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html la data întocmirii Planului de afaceri.



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Măsura M8/3A

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

 “Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative” 

FIECARE SOLICITANT VA COMPLETA BUGETUL ESTIMATIV IN FUNCTIE DE TIPUL PRODUSULUI/PRODUSELOR

PENTRU CARE A FOST RECUNOSCUT

CURS VALUTAR

1 EURO = LEI

CATEGORII DE PRODUSE
Numărul de 

membrii *
Baza minimă de producţie

1 2 3

1. PRODUSE VEGETALE

1.1 CEREALE ȘI PLANTE TEHNICE

1.2 PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE

1.3 LEGUME ȘI CARTOFI

1.4 STRUGURI DE VIN

1.5 CIUPERCI DE CULTURĂ

1.6 FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE

* ATENȚIE!

Același membru se poate regăsi numeric la mai multe categorii de produse, în funcție de cultura 

agricolă/categoria de animale pe care o exploatează.

1.6 FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE

1.7 ALTELE

2. PRODUSE ANIMALIERE

2.1 LAPTE

  2.2.3) CAPRĂ /OAIE

2.2 CARNE

  2.2.1) VITĂ

  2.2.4) PASĂRE

  2.2.5) CATEGORII MIXTE

  2.2.2) PORC

2.5 ALTELE

2.3 OUĂ PENTRU CONSUM

2.4 MIERE ȘI ALTE PRODUSE APICOLE



-                             -                                 

ANUL V 0,00 4% -                             -                                 

-                             -                                 

ANUL I 0,00 10% -                             -                                 

ANUL II 0,00 8%

TOTAL FINANŢARE: -                                 

ANUL III 0,00 6% -                             -                                 

ANUL IV 0,00 5%

ANUL VPC

VALOARE PRODUCȚIEI DE PIAȚĂ

PROCENT

SPRIJIN

ACORDAT

Valoare

sprijinului

solicitat EURO

Valoare

sprijinului

acordat EURO

VALOAREA PRODUCȚIEI COMERCIALIZATE (VPC)

- CALCULUL RATELOR PENTRU FIECARE AN -


