
Data (zz/ll/aaaa)

A2. Denumire Lider de proiect

A. MODEL STANDARD DE CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

A1. Sub-
măsura 19.2

M3.1 - Valorificarea produselor locale 

A3. Titlul proiectului - în limba
maternă: scurt și ușor de 
înțeles(Numar maxim 150 de 
caractere).Nu se numără spațiile.

A4. Titlul proiectului (în limba
Engleză) scurt și ușor de înțeles
(Numar maxim 150 de caractere).
Nu se numără spațiile:

A5. Bugetul total al proiectului
(euro) – valoare indicativă

A6. Perioada estimată de
implementare a proiectului:

Dată începere (an):

Dată finalizare (an):

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE



A7.4 Judeţ

A7.2 Programul de dezvoltare ruralăA7.1 Ţara: 

A7.3 Regiunea de dezvoltare

Editorul textului (persoana/
organizația responsabilă pentru
livrarea textului). Numar maxim
150 de caractere.

Locaţiile investiţiei Judeţ Comună/Oraş Sat/Sector Sat/Sector

A7. Localizarea proiectului (unde se desfășoară efectiv activitățile descrise în proiect)





B1.1 Tipul partenerului (liderului)

Eliberat la data de

E-mail

Eliberat la data de

Cod Poştal Strada Nr. Bloc Scara Ap.

B3.1 Adresa reprezentantului legal al liderului de proiect

Act de identitate Seria

Judeţ Localitate Sat

Nr. de: Valabil până la:

B.I. C.I. Paşaport

Specimen de semnăturăNume Funcţia

Data naşterii Cod numeric personal

B.I. C.I. Paşaport

Prenume

Cod Poştal Strada

Telefon fix Telefon mobil

B4. Coordonator de proiect (persoană de contact)

B2. Sediul social

Nr.

Nr. Bloc Scara Ap.

Judeţ Localitate Sat

Specimen de semnătură

Data de infiinţare

(PFA,II,IF, SNC, SCS, SA,SCA, SRL…)

Obiectul de activitate (pentru alte 
categorii):

Număr de înregistrare în registrul 
comerțului/Registrul asociațiilor și 
fundațiilor

CUI / Cod de Înregistrare Fiscală Statut juridic al liderului

B1. Informaţii privind liderul de proiect

Seria Nr. de: Valabil până la:

Nume Prenume Funcţia

Telefon fix/ mobil Fax E-mail

Cod Poştal Strada

Judeţ Localitate Sat

B. LIDERUL DE PROIECT

B3. Reprezentant legal al liderului de proiect (persoană de contact)

Data naşterii Cod numeric personal

B3.1 Adresa reprezentantului legal al liderului de proiect

Act de identitate



E-mailTelefon fix Telefon mobil



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.

4. Câmpul "Prescorare" de la secţiunea A6 este obligatoriu.

Trebuie bifate toate documentele de pe coloana “Obligatoriu pentru toate proiectele” din secțiunea E - Lista 
documentelor anexate.



Număr de înregistrare în Registrul comerțului

E-mail

Număr de înregistrare în Registrul comerțului

E-mail

Judeţ Localitate Sat

(pentru partenerii care nu se încadrează în categoriile de mai jos, se va specifica obiectul de activitate)

C1.3 Rolul și responsabilitatea membrului grupului operațional în implementarea proiectului (max 600 car.)

Cod Poştal Strada

Telefon mobil

C1.2 Tip partener

C1.1 Adresa membru propus

C. Membri propuși ai grupului operațional
C1. Denumire:

Data înfiinţării\Data naşterii CUI / CIF / CNP

Nr. Bloc Scara Ap.

Ap.

C2. Denumire:

Data înfiinţării\Data naşterii CUI / CIF / CNP

Obiectul de activitate 
(pentru alte categorii):

Obiectul de activitate 
(pentru alte categorii):

C2.1 Adresa membru propus
Judeţ Localitate Sat

Cod Poştal Strada Nr. Bloc Scara

Telefon mobil

C2.2 Tip partener
(pentru partenerii care nu se încadrează în categoriile de mai jos, se va specifica obiectul de activitate)

C2.3 Rolul și responsabilitatea membrului grupului operațional în implementarea proiectului (max 600 car.)



DI 1A:  Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele 
rurale.

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.

Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii
Proiect pilot

C2. Tip de proiect
propus
(vă rugăm să bifaţi unul)

DI 1B:  Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și
silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei 
gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite.

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.

DI 3A:  Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.

C3. Domeniul de
intervenţie





C6. Obiectivul proiectului în engleză:
Ce probleme/oportunități relevante pentru parteneri/utilizatorul final abordează proiectul și cum vor fi rezolvate/abordate (300-
600 caractere - nu se numără spațiile).

Sisteme de producţie agricolă
Practici agricole
Echipamente şi utilaje agricole
Creşterea şi bunăstarea animalelor
Producerea plantelor şi horticultură
Combaterea bolilor şi dăunătorilor
Fertilizare şi gestionarea nutrienţilor
Funcţionalitatea şi gestionarea solului
Resurse genetice
Gestionarea resurselor de apă
Climă şi schimbari climatice
Gestionarea energiei
Gestionarea deşeurilor (agricole-neagricole)
Biodiversitate şi gestionarea naturii
Calitatea alimentelor - procesare şi nutriţie
Lanţuri scurte, comercializare şi consum
Competitivitate în agricultură şi diversificarea activităţii

C4. Categoria proiectului - expresie cheie (se 
bifează cel puţin o categorie)

C5. Obiectivul proiectului în română:
Ce probleme/oportunități relevante pentru parteneri/utilizatorul final abordează proiectul și cum vor fi rezolvate/abordate (300-
600 caractere - nu se numără spațiile).





C7. Abstract:

Un rezumat, în limba română (1000-1500 caractere). Spațiile nu se numără. Rezumatul trebuie să conțină cel puțin următoarele 
elemente:
- principalele rezultate așteptate ale activităților desfășurate prin proiect
- beneficiile/ oportunitățile/ valoarea adăugată pentru utilizatorul final după implementarea cunoștințelor dobândite în urma
proiectului
- scopul pentru care specialiștii ar putea utiliza rezultatele proiectului și utilitatea rezultatelor pentru aceștia.
Rezumatul trebuie să fie cât mai interesant pentru fermieri/utilizatori finali, ușor de înțeles și să scoată în evidență
elementele antreprenoriale relevante în special pentru specialiști (de exemplu costuri, productivitate etc.).
Aspecte legate de cercetarea propriu-zisă care nu ajută la înțelegerea rezultatelor nu ar trebui incluse.





(Vă rugăm să identificați orice factori juridici, tehnici, sociali, de mediu, manageriali, etc. care pot limita implementarea și 
finalizarea cu succes a proiectului). Ce măsuri vor fi luate pentru diminuarea impactului acestora? Maximum 1500 caractere (nu 
se numără spațiile)

C8. Există constrângeri specifice pe baza cărora va funcţiona proiectul?

C9. Descrierea modului în care sunt îndeplinite criteriile de selecție:
Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)



C10 Punctaj total (autoevaluare):



C11. Care sunt acțiunile/ operațiunile principale care vor fi implementate în cadrul proiectului (inclusiv investițiile). Vă rugăm 
să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

C12. Acțiunile, investițiile, operațiunile prevazute în proiect sunt legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE?   Vă rugăm 
să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)





Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

C13. Dacă proiectul conține acțiuni eligibile și în cadrul altor submăsuri la finalizarea proiectului cine devine
proprietarul activelor?
Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

C14. Descrieți modul în care se va face diseminarea rezultatelor

C15. Informaţii suplimentare (dacă este nevoie)
Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)



5.
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 de finanţare (dacă este cazul).

6.

Data (zz/ll/aaaa)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL

Declar pe proprie răspundere că proiectul este nou și nu finalizat sau în desfășurare (nebifarea conduce la
declararea CEI ca fiind neeligibilă).
Declar pe proprie răspundere că sunt angajat al liderului de proiect cu contract de muncă pe perioadă
nedeteriminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului.

Declar pe proprie răspundere că proiectul nu este un proiect de cercetare independentă (de bază sau aplicată).

Declar pe proprie răspundere că toate informațiile din prezenta CEI și din documentele anexate sunt corecte și
mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de
prezentul proiectul și să furnizez periodic/la cerere documente justificative necesare.

Prin această declaraţie solicitantul, prin reprezentantul legal al liderului de proiect,

1.

2.

3.

4.

Data (zz/ll/aaaa)

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaraţii:

Semnătura coordonatorului de proiect

Semnătura reprezentantului legal al liderului de parteneriat şi
ştampila societăţii/entităţii/organizaţiei

7.

8.
În scopul monitorizării proiectelor și diseminării rezultatelor accept prelucrarea, publicarea și transmiterea
detaliilor referitoare la proiect, inclusiv datele de contact, către entitățile relevante (de ex. DG AGRI, Rețeaua
Europeană de Dezvoltare Rurală, Unitatea PEI, RNDR etc.).

Declar că organizația pe care o reprezint nu este în procedură de executare silită, reorganizare judiciară,
faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitatea suspendată
sau alte situații similare reglementate de lege.
Declar pe proprie răspundere că în cazul selectării prezentei CEI de către AFIR și AM să prezint proiectul final
în termenul stipulat în ghidul solicitantului.



D Alte informatii:

Obligatoriu, dacă 
proiectul impune

ETAPA: DEPUNERE CONTRACTARE

1. CEI - Cererea de Exprimare a Interesului semnată şi ştampilată de 
liderul de proiect (scan)

4. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ
CAZ
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al
eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va include şi consultarea 
informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, 
deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) 
sau documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, 
Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii,
Contract de muncă/extras REVISAL, Documente privind studiile/ 
Calificarile/Competentele liderului de proiect/reprezentantului legal/ 
Angajament de realizare lucrări
Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie 
valabile la data depunerii acestora, în conformitate cu
legislaţia naţională în vigoare.

3. Actul de identitate al reprezentantului legal al liderului de
proiect (copie), valabil la data depunerii CEI.

3. Actul de identitate al reprezentantului legal al liderului de
proiect (copie), valabil la data depunerii CEI.

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULU

Lista documente
Obligatoriu 

pentru toate 
proiectele

Obligatoriu, dacă 
proiectul impune

PAGINA de   la - 
până la

Obligatoriu 
pentru toate 

proiectele

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMASURII 16.1 / 16.1a OPIS
documente

A se anexa documentele în ordinea de mai jos

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE SECTIUNE
SPECIFICA

SUBMASURA 16.1AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Numar luni de implementare
Programarea proiectului:
Alte informatii:



A. MODEL STANDARD DE CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

M3.1 - Valorificarea produselor locale 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE



Sat/Sector

A7. Localizarea proiectului (unde se desfășoară efectiv activitățile descrise în proiect)





Ap.

Sat

Valabil până la:

Specimen de semnătură

B4. Coordonator de proiect (persoană de contact)

Nr.

Ap.

Sat

Specimen de semnătură

(PFA,II,IF, SNC, SCS, SA,SCA, SRL…)

Număr de înregistrare în registrul 
comerțului/Registrul asociațiilor și 
fundațiilor

Statut juridic al liderului

Valabil până la:

E-mail

Sat

B. LIDERUL DE PROIECT

B3. Reprezentant legal al liderului de proiect (persoană de contact)





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.

4. Câmpul "Prescorare" de la secţiunea A6 este obligatoriu.

Trebuie bifate toate documentele de pe coloana “Obligatoriu pentru toate proiectele” din secțiunea E - Lista 
documentelor anexate.



Număr de înregistrare în Registrul comerțului

Număr de înregistrare în Registrul comerțului

Sat

(pentru partenerii care nu se încadrează în categoriile de mai jos, se va specifica obiectul de activitate)

C1.3 Rolul și responsabilitatea membrului grupului operațional în implementarea proiectului (max 600 car.)

C. Membri propuși ai grupului operațional

Ap.

Ap.

Sat

(pentru partenerii care nu se încadrează în categoriile de mai jos, se va specifica obiectul de activitate)

C2.3 Rolul și responsabilitatea membrului grupului operațional în implementarea proiectului (max 600 car.)



DI 1A:  Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele 
rurale.

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.

Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii

DI 1B:  Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și
silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei 
gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite.

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.

DI 3A:  Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.





Ce probleme/oportunități relevante pentru parteneri/utilizatorul final abordează proiectul și cum vor fi rezolvate/abordate (300-
600 caractere - nu se numără spațiile).

Sisteme de producţie agricolă
Practici agricole
Echipamente şi utilaje agricole
Creşterea şi bunăstarea animalelor
Producerea plantelor şi horticultură
Combaterea bolilor şi dăunătorilor
Fertilizare şi gestionarea nutrienţilor
Funcţionalitatea şi gestionarea solului
Resurse genetice
Gestionarea resurselor de apă
Climă şi schimbari climatice
Gestionarea energiei
Gestionarea deşeurilor (agricole-neagricole)
Biodiversitate şi gestionarea naturii
Calitatea alimentelor - procesare şi nutriţie
Lanţuri scurte, comercializare şi consum
Competitivitate în agricultură şi diversificarea activităţii

Ce probleme/oportunități relevante pentru parteneri/utilizatorul final abordează proiectul și cum vor fi rezolvate/abordate (300-
600 caractere - nu se numără spațiile).





Un rezumat, în limba română (1000-1500 caractere). Spațiile nu se numără. Rezumatul trebuie să conțină cel puțin următoarele 
elemente:
- principalele rezultate așteptate ale activităților desfășurate prin proiect
- beneficiile/ oportunitățile/ valoarea adăugată pentru utilizatorul final după implementarea cunoștințelor dobândite în urma
proiectului
- scopul pentru care specialiștii ar putea utiliza rezultatele proiectului și utilitatea rezultatelor pentru aceștia.
Rezumatul trebuie să fie cât mai interesant pentru fermieri/utilizatori finali, ușor de înțeles și să scoată în evidență
elementele antreprenoriale relevante în special pentru specialiști (de exemplu costuri, productivitate etc.).
Aspecte legate de cercetarea propriu-zisă care nu ajută la înțelegerea rezultatelor nu ar trebui incluse.





(Vă rugăm să identificați orice factori juridici, tehnici, sociali, de mediu, manageriali, etc. care pot limita implementarea și 
finalizarea cu succes a proiectului). Ce măsuri vor fi luate pentru diminuarea impactului acestora? Maximum 1500 caractere (nu 
se numără spațiile)

C8. Există constrângeri specifice pe baza cărora va funcţiona proiectul?

C9. Descrierea modului în care sunt îndeplinite criteriile de selecție:
Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)





C11. Care sunt acțiunile/ operațiunile principale care vor fi implementate în cadrul proiectului (inclusiv investițiile). Vă rugăm 
să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

C12. Acțiunile, investițiile, operațiunile prevazute în proiect sunt legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE?   Vă rugăm 
să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)





Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

C13. Dacă proiectul conține acțiuni eligibile și în cadrul altor submăsuri la finalizarea proiectului cine devine
proprietarul activelor?
Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

C14. Descrieți modul în care se va face diseminarea rezultatelor

C15. Informaţii suplimentare (dacă este nevoie)
Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)



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 de finanţare (dacă este cazul).

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL

Declar pe proprie răspundere că proiectul este nou și nu finalizat sau în desfășurare (nebifarea conduce la
declararea CEI ca fiind neeligibilă).
Declar pe proprie răspundere că sunt angajat al liderului de proiect cu contract de muncă pe perioadă
nedeteriminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului.

Declar pe proprie răspundere că proiectul nu este un proiect de cercetare independentă (de bază sau aplicată).

Declar pe proprie răspundere că toate informațiile din prezenta CEI și din documentele anexate sunt corecte și
mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de
prezentul proiectul și să furnizez periodic/la cerere documente justificative necesare.

Prin această declaraţie solicitantul, prin reprezentantul legal al liderului de proiect,

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaraţii:

În scopul monitorizării proiectelor și diseminării rezultatelor accept prelucrarea, publicarea și transmiterea
detaliilor referitoare la proiect, inclusiv datele de contact, către entitățile relevante (de ex. DG AGRI, Rețeaua
Europeană de Dezvoltare Rurală, Unitatea PEI, RNDR etc.).

Declar că organizația pe care o reprezint nu este în procedură de executare silită, reorganizare judiciară,
faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitatea suspendată
sau alte situații similare reglementate de lege.
Declar pe proprie răspundere că în cazul selectării prezentei CEI de către AFIR și AM să prezint proiectul final
în termenul stipulat în ghidul solicitantului.



Obligatoriu, dacă 
proiectul impune

CONTRACTARE

OPIS
documente

A se anexa documentele în ordinea de mai jos

SECTIUNE
SPECIFICA

SUBMASURA 16.1


