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ERATĂ 

 

Îndreptare eroare materială 

Anexa 1 – Cerere de finanțare pentru  

MĂSURA 4/2A Investiții în active fizice agricole  

27.10.2017 

 

 

Se impune clarificarea unei erori materiale din cadrul Anexei 1 - 

Cerere de finanțare, secțiunile Factori de risc și Indicatori de 

monitorizare , aferentă măsurii 4/2A „Investiții în active fizice 

agricole ” în vederea respectării modelului cererii de finanțare de pe 

site-ul AFIR.  

Factori de risc – se intoduc Factorii de risc în  Cererea de finanțare aferentă M4/2A 

și Indicatori de monitorizare -se completează Indicatorii de monitorizare, astfel: 

 

FACTORI DE RISC 
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Factori de risc

I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO) Punctaj obţinut

• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil < 100 000 euro 2

• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 100.000 – 500.000 euro 3

• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 500.001 – 1.000.000 euro 4

• proiecte cu valoarea sprijinului nerambursabil între 1.000.001 – 2.000.000 euro 5

I2. Complexitatea investiţiei

Beneficiari Privaţi/Publici Punctaj obţinut

• Investiţie nouă 5

• Modernizări cu C şi/sau M 4

• Modernizări prin achiziţie simplă(utilaje) 3

I3. Intensitatea sprijinului (procent contribuţie publică) Punctaj obţinut

70% -90% 5

50%-69% 4

<50% 1

I4. Riscul proiectului d.p.d.v. al % raportului între cheltuielile suportate de 

solicitant şi Valoarea ajutorului nerambursabil.

Cheltuielile suportate de solicitant = Total valoare proiect (fără TVA) – Valoarea

ajutorului nerambursabil solicitat.

        Total valoare proiect(fără TVA)-Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat

% = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat

Punctaj obţinut

• > 200% 5

• Între 176 şi 200% 4

• Între 151 şi 175% 3

• Între 121 şi 150% 2

• < 121% 1
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INDICATORI DE MONITORIZARE 

 
 

 

 

TOTAL

I5. Capacitatea societăţii de a manageria proiectul, experienţă în derularea

afacerilor
Punctaj obţinut

• Firmă nouă sau fără activitate 5

• Firmă cu experienţă dar care nu a participat la alt proiect comunitar sau nu a obţinut

asistenţă financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
4

• Firmă cu experienţă care a finalizat un proiect comunitar sau a obţinut din asistenţă

financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
3

1. Cod RO

2. Cod CAEN

Solicitanţi înfi inţaţi în 

baza OUG 44/2008

Bărbaţi

Femei

< 40

>= 40

< 40

>= 40

3. Tipul beneficiarului

4. Tipul de zonă

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE

Măsura 4 /2A - Investiţii în active fizice agricole

Persoană juridică

Zonă constrângeri specifice

Zonă constrângeri semnificative

5. Tipul producţiei
Ecologică

Convenţională

Zonă normală

Zonă montană

6. Numărul de exploataţii  sprijinite
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g. Investiti i privind înfi ințarea, extinderea şi/sau modernizarea

fermelor, altele decat cele mentionate la punctele a-f

12. Tipul investiţiei

f. Investiți i în înfi ințarea/înlocuirea plantații lor pentru strugurii

de masă și alte culturi perene

11. Categoria investiţiei

Utilaje şi echipamente

Construcţii  agricole (inclusiv echipamentele asociate)

Alte investiţi i  agricole

a. Investiți i în înfi ințarea, extinderea şi/sau modernizarea

fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a

poluării și respectarea standardelor Uniunii şi cele pentru

depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;

9. Suprafaţa vizată de investiţi i  pentru sisteme de irigaţii  (Ha)

Creștere bovine pentru carne

Creștere bovine pentru lapte

Creștere ovine și caprine

c. Investiți i  în scopul îndepliniri i  standardelor comunitare în cazul 

tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013;

d. Înfi ințare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei,

inclusiv util ităţi şi  racordări;

e. Investiți i în procesarea produselor agricole la nivel de fermă,

precum și investiți i  în vederea comercializării;

Porcine

Păsări de curte

Mixte - culturi mixte

Mixte - culturi si  animale cu exceptia albinelor

Albine

Altele

10. Tip ramură agricolă

7. Dimensiunea economică a exploataţiei

8.000 - 11.999 SO (mică)

>250.000 SO (mare)

12.000 – 250.000 SO (medie)

8. Suprafaţa exploataţii lor agricole sprijinite (Ha)

Culturi de câmp

Horticultură

Viticultură

b. Investiți i în înfi ințarea, extinderea şi/sau modernizarea

fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare,

sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii

adăugate a produselor;

Albine
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Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani şi cabaline de mai 

mult de 6 luni

Bovine între 6 luni şi 2 ani

Bovine de mai puţin de 6 luni

M16 - Cooperare

11. Categoria investiţiei

Ovine

Caprine

Scroafe de reproducţie > 50 kg

Alte porcine

Găini outoare

Alte păsări de curte

13. Număr capete de animale 

Beneficiarii ale caror tipuri de investitii

NU vizeaza cresterea animalelor, vor

completa fiecare subcategorie cu

valoarea “0”; 

beneficiarii ale caror tipuri de investitii

vizeaza cresterea animalelor, vor

completa valorile pe care le detin, in

dreptul subcategoriilor

corespunzatoare (ex: bovine, ovine,

caprine, etc), iar restul subcategoriilor

vor fi completate cu “0”. 

M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare

M02 - Servicii  de consiliere

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

Indic. nr.1 - reprezintă codul de inregistrare al beneficiarului în Registrul Fermierului la APIA

Indic. nr.2 - reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect

Indic. nr. 3, 4, 5, 7, 10, 12 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară

Indic. nr. 6 - se completează numărul exploataţii lor sprijinite prin proiect; in cazul investiti i lor colective realizate de

formele asociative ale fermierilor (cooperative/grupuri de producatori) se va mentiona nr. de exploatatii care fac parte

din formele asociative implicate/sprijinite in proiect.

Indic. nr. 8 - se completează suprafaţa (Ha) exploataţii lor agricole sprijinite prin proiect

Indic. nr.9 - se completează suprafaţa (Ha) vizată de investiţi i  pentru sisteme de irigaţii

Indic. nr. 11 - se va bifa categoria majoritară.

În categoria "Utilaje şi echipamente" se vor încadra investiţi i precum: investiţi i privind achiziţia de tractoare, combine,

maşini, utilaje, echipamente agricole etc, canalizare/ instalaţii de tratare a apelor uzate, instalaţii de irigat, instalatii

pentru procesarea complexa a furajelor pentru animale.

În categoria "Construcţii agricole" se vor încadra investiţi i precum: construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate

pentru producţia agricolă la nivel de fermă, fose septice si platforme gunoi de grajd, alte construcţii în fermă cum ar fi:

sere, depozite, mici adaposturi pentru prepararea nutreturilor combinate, instalatii necesare depozitarii in conditii

optime.

În categoria "Alte investiţii agricole" se vor încadra tipurile de investiţi i  care nu se încadrează în primele două categorii.

Indic. nr. 13 - Beneficiarii ale caror tipuri de investiti i NU vizeaza cresterea animalelor, vor completa fiecare subcategorie

cu valoarea “0”; beneficiarii ale caror tipuri de investiti i vizeaza cresterea animalelor, vor completa valorile pe care le

detin, in dreptul subcategoriilor corespunzatoare (ex: bovine, ovine, caprine, etc), iar restul subcategoriilor vor fi

completate cu “0”.

Indic. nr. 14 - se va completa din momentul demararii  M01, M02, respectiv M16


