
 

 

Anexa nr.1 la  
Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  

nr.111 din 24.06.2017 

 

CODUL DOSARULUI _____________ 

 

PRIORITATEA I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin 
restructurare şi modernizare  

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII 

EUROPENE 

SubMăsura 1.1.Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat 
(sere de iarnă, solarii, tuneluri) 

CERERE DE SOLICITARE 
A SPRIJINULUI FINANCIAR 

ANUL 2017 
 

 

DATE DE ÎNREGISTRARE 
AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ 

 

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPA 
Nr. de înregistrare în Registrul manual 
_______________________________ 

Nr. de înregistrare în Registrul manual 
_______________________________ 

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017 

Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017 

Numele/Prenumele funcționarului responsabil  
______________________________________ 

Numele/Prenumele funcționarului responsabil 
______________________________________ 

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________ 
 
 

 
Partea A 

1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

 

1.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol Gospodaria Taraneasca ”Iliev Ion” 

Forma organizatorico-juridică Gospodarie Taraneasca 
Cod Fiscal (IDNO) 33333333 

Data înregistrării de stat 01.01.2015 
Sediul juridic:Municipiul/raionul Or. Calarasi 

Orașul/satul Calarasi 
Str. str.  

Telefon fix/mobil/fax 0244 44444, 069999999 
E-mail Iliev.ion@gmail.com 

1.2. Administratorul 
Nume şi Prenume Iliev Ion 



 

 

Adresa Or. Calarasi, str. M. costin 42 
Telefon fix/mobil/fax 0244 44444, 069999999 

E-mail Iliev.ion@gmail.com 
Data naşterii 01.01.1972 

Vîrsta 45 
Genul □ Feminin  Masculin 

Cod de identitate (IDNP) 2001111111111 
Act de identitate Seria Nr B 111111 

Eliberat la data/de către Oficiul nr. 1  

1.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume  

Adresa  
Telefon fix/mobil/fax  

E-mail  

Nr. Procurii Seria  
Data eliberării  

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %): 
Nume/prenume_ _____Iliev Ion________________________________________ și_%________________ 
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 
Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 

 

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: 
 producător agricol mic   
 producător agricol mijlociu   
 producător agricol mare   

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 
din 16.12.2016) 
 
 

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul) 
Gen permanent programat sezonieri programat 

2016 

 Femei 1 -  - 

 Barbati 1 -  - 
2017 

 Femei 1    

 Barbati  2   
 

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care 
producatorul agricol este membru 
Asociatia producatorilor agricoli ”AsinProd” 

 

6. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului 
Denumirea băncii BC VICTORIABANK SA 

Adresa băncii or. Calarsi, str. M. Costin 
Codul băncii VICBMD1234 

Contul solicitantului IBAN MD11111111111111111111111 



 

 

 

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 
Partea B  

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării 
acesteia (max 1000 caractere) 
Renovarea solariilor cu material de acoperire nou 
 

 

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul Calarasi 

Oraşul/satul s. Sipoteni 
Str.  

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei 72 773, 62 lei 
8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea 
subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform 
pct. 10 al regulamentului), lei 

60 644, 69 lei 

8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) 
  (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere) 

60 644, 69 x 30% = 18.193, 40 lei 

8.4.  Sursa investiţiei:  
8.4.1. Surse proprii (lei)  
8.4.2. Împrumuturi (lei)  
8.4.3. Credite (lei) 72 773, 62 
8.4.4. Granturi (lei)  

 

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare:  
DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de 
reeșalonare) 

NU 

9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru 
anul 2016 

2 675 

   

Partea  C  
 

10.  BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA 

10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha 3,72 ha 
din care:  

10.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha 3,72 ha 
Numerele cadastrale 3611111111 - 3611111118 

10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  
Numerele cadastrale  

(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere) 

 
 

12. Tipul echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii,          
tuneluri și valoarea acestora în MDL: 

11. Tipul investiţiei și suprafața efectivă: 

 Seră de iarnă      Suprafața ________ha 
 Solarii                Suprafața__25_____ha 
 Tuneluri             Suprafața_________ha 
 Cimp deschis     Suprafața_________ha 
         Notă: (se bifează) 

destinația terenului 
destinația terenului 
destinația terenului 
destinația terenului 
 

 agricol 
 agricol 
 agricol 
 agricol 

 

 construcții  
 construcții  
 construcții  
 construcții  

 



 

 

 Echipament, utilaj şi accesorii care constituie sisteme pentru crearea şi controlul condiţiilor de mediu la 
producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat __________ lei; 

 Maşini, utilaje şi accesorii pentru producerea răsadurilor în palete celulare___________lei; 
 Materiale de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, cimp deschis_72 773, 62__lei; 
 Utilaj şi echipament pentru lucrarea solului, protecţia plantelor şi întreţinerea culturilor în sere, 

solarii___________lei. 

Notă: (se bifează) 
13. Furnizorul :  

SRL Impro Grup 
 

 

14. Tipul certificatului prezentat: 
 HACCP 
 ISO  
 GMP 
 GlobalGap  

     Notă: (se bifează) 

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva 
corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila 
 
 
Data   “____”_________________2017                              _____________________________ 
                                                                                                                                                              (Numele, Prenumele solicitantului) 

    ____________________________                                          __________________________                             

             L.Ş                                                                                                                                                     (Semnătura) 

 

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE 
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Lista documentelor Paginile 
Confirmat prin 

semnătura 
solicitantului 

Confirmat prin 
semnătura 

funcţionarului 
care înregistrează 

cererea 

                                                         Documente obligatorii  
 
1 

Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru 
submăsura respectivă; 

 
 

 

2 Copia de pe certificatul de inregistrare  pentru  
gospodăriile țărănești; 

 
 

 

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile 
țărănești (de fermier); 

 
 

 

4 Declarația pe propria răspundere privind 
veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate; 

 
 

 

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul 
agricol este membru al unei asociaţii profesionale 
de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe 
produs; 

   

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent 
celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în 
cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă 
unificată (formularul UNIF 14/VEN12), cu 

   



 

 

excepția producătorilor agricoli înființati în anul 
în curs de subvenționare; 

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la 
cursul de instruire a producătorilor agricoli, 
eliberat în anul în curs de subvenționare, cu 
număr total de 24-40 ore; 

 

 

 

8 Plan de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel 
puțin 5 ani; 

 
 

 

9 Copia de pe certificatul HACCP, după caz, 
GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact 
încheiat şi preplătit cu una din companiile 
specializate; 

 

 

 

10 Procesul-verbal de punere în funcțiune a 
mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat 
MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului 
Statistică a RM nr. 08 din 12.04.1995); 

 

 

 

Documente suplimentare 
11 Copia facturii /facturii fiscale/ facturii de 

expediție/; 
 

 
 

12 Copia declarației vamale, în cazul importului;    

13 Copia declarației complimentare în cazul 
importului; 

 
 

 

14 Copia invoice-ului, în cazul importului;    

15 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea 
integrală; 

 
 

 

16 Copia de pe schița de proiect, executată de 
furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea 
parametrilor tehnici; 

 

 

 

17 Deviz de cheltuieli descifrat pentru materialele 
utilizate, serviciilor de montare și instalare; 

 
 

 

18 Procesul-verbal de executare a lucrărilor;    

19 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau 
provizoriu al tehnicii sau utilajului; 

 
 

 

 

_____________________________________________  ________________________________________________ 
Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal  Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea 
 
 
_____________________________________________  ________________________________________________ 
Semnătura  solicitantului/reprezentantului legal   Semnătura funcționarului care înregistrează cererea 
 
  
     L. Ș.                                                                                                         L. Ș. 

 


