
REGULI DE COMPLETARE 
Câmpuri le "Numeleşiprenumelepersoanei care înregistrează. Semnătura", se vorcomplet 
format letricaacesteiaîmpreună cu documentelejustificative. 

Compleţidevizeleaferentecapitolelor de cheltuieli, 
defalcatpecheltuielieligibileşineeligibileprincompletareatabelelorincluse n acest document, respectivă: 
1. Tabelul "Deviz financiar _cap3" cuprindecheltuielileaferentecapitolului 3- Cheltuielipentruproiectareşi 

asistenţătehnică, cheltuieli care trebuiesă se regăseascăatâtînBugetullndicativ (Tabel "Bugetindicativ" din 
cererea de finanţare, parteaspecifică), câtşiînDezivul General din Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 
avizare a Lucrărilorpentrulntervenţii. 
2. Tabelul "Devizeobiect" cuprindeformatulcadru al devizuluipeobiect, 
iarsolicitantulvacompletaatâteadevizepeobiectcâteobiecte definite de proiectantsuntincluseînproiect. Suma 
tuturordevizelorpeobiecttrebuiesă se regăseascăatâtînBugetullndicativ (tabelul "Bugetindicativ" din cererea de 
finanţare, parteaspecifică), câtşiînDezivul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a 
Lucrarilorpentrulnterventiiîncazulîn care proiectul de investiţiipresupunemaimultedevizepeobiect, 

solicitantulvacreaîndocumentulcurentcâte o copie a tabelului "Devizeobiect" 
pentrufiecaredevizpeobiectşivadetaliacheltuielileeligibileşineeligibilepefiecareîn parte. 
3. Tabelul "cap.2+cap.S" cuprindecheltuieliaferentecapitolelor 2 şi 5 şitrebuiesă se 
regăseascăatâtînBugetullndicativ (tabel "Bugetindicativ" din cererea de finanţare, parteaspecifică), câtşiDezivul 
General din StudiuldeFezabilitate/Documentaţia de avizare a Lucrărilorpentrulntervenţii. 
4. Câmpul "Prescorare" de la secţiunea A6 esteobligatoriu. 

Trebuiebifatesianexatetoatedocumentele (1, 2.1, 4, 6, 7 .1, 10, 13, 16, 18) de pecoloana 
"DEPUNERE - Obligatoriupentrutoateproiectele" din sectiunea E - Listadocumenteloranexate.Fereastra cu 
mesajele de avertizare (dacăestecazulapare la închidereaformularului) se poateînchideşiapăsândtasta ENTER. 



' 

BUGET INDICATIV conform HG 907/2016 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI RURALE 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTITIILOR RURALE 

d. 1 . d 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru utilităţi necesare obiectivului 

întocmirii devizului general 

din SF/DALI 

... lă 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică- total, din care: 

3.1 Studii de teren 

Verificare încadra re cheltuieli capitolul 3 

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 

Construcţii, din care: 

Capitolul 5 Alte cheltuieli- total, din care: 

Plan financiar 

Cofinanţare privată, din care: 

• - autofinanţare 

- împrumuturi 

Buget local 

TOTAL PROIECT 

Procent contribuţie publică 

Avans solicitant 

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile 
Euro Euro Total ---o o o 

o o o 
o o o 
o 7197,44 o 

39554,64 7197,44 46752,08 

o 
15821,86 



Procent avans solicitant ca procent din ajutorul publicnerambursabil 40% 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE 

o 
o 

o 

o o 

o 
o 

o 

o 
o 

1673,44 
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*) 
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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE 

Terasamente 

Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi 
arhitectură chideri exterioa 
lzolaţii 

Instalaţii electrice 

Instalaţii sanitare 

Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 

Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 

TOTAL (TOT ALI+ TOTAL 11 +TOTAL III) fără TVA 

TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

q 



Nr. 

Crt. 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

Denumire 

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

Terasamente 

Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi 
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) 
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi 
arhitectură ••~·· ... •·•~ 

lzolaţii 

Instalaţii electrice 

Instalaţii sanitare 

Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, Intranet 

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 

TOTAL 11 (fără TVA) 

III PROCURARE 

Utilaje şi echipamente tehnologice 

Utilaje şi echipamente de transport, utilaje şi echipamente fară 
montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice 

Dotări- MOBILIER 

TOTAL III (fără TVA) 

TOTAL (TOT ALI+ TOTAL 11 +TOTAL III) fără TVA 

TV A aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA) 

Valoare pe categor;e de lucrăr;, fără TV> ~::·~~ 

Valoarea eligibilă Valoare neeligibilă ~~ . .... ~ 
• • • o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

o o 
o o 

9312,59 1769,39 

9312,59 1769,39 

9312,59 1769,39 

9312,59 1769,39 

11081,98 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTITIILOR RURALE 

Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi 
arhitectură Hnr•hitio:>ri 

3 lzolaţii o o 
4 Instalaţii electrice o o 
5 Instalaţii sanitare o o 
6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet o o 
7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale o o 

{O 



o o 
9277,33 1762,69 

TOTAL III (fără TVA) 

TOTAL (TOTAL 1 +TOTAL 11 +TOTAL III) fără TVA 

TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TV A) 

*)Se înscrie denumirea obiectului de construcţie. Se completeaza eate un deviz pe obiect pentru 

fiecare obiect de constructie, conform devizelor pe obiect din SF/DALI. 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTITIILOR RURALE 

Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO 

Nr. 

Crt. Specificaţie Valoarea eligibilă Valoare neeligibilă 

2 Canalizare o o 
3 Alimentare cu gaze naturale o o 
4 Alimentare cu agent termic o o 
5 Alimentare cu energie electrică o o 

Telecomunicaţii (telefonie, radio-tv,etc) o o 
7 Alte tipuri de reţele exterioare o o 
8 Drumuri de acces o o 

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile o 
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA) o 

lucrări de construcţiişiinstalaţii aferente organizării de şantier o o 
5.1.2 cheltuieli conexe organizării de şantier o o 
5.2 Comisioane, taxe o 



comisionul băncii finanţatoare o 
cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru o o 
controlul calităţii lucrărilor de co 
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, o o 
urbanism ntru autorizarea lucrărilor de construcţii 

prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante O 

alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii 

cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 

o 

Sih •aţiaachiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor 
prevăzute în fişa Submăsurii 7 .2. 

Nr. Obiectul contractului Valoarea reală Procedura Data începerii Data finalizării Stadiul 
Crt. aplicată procedurii procedurii procedurii 

(zz/11/aaaa) (zz/11/aaaa) 

1 Servicii de consultanţă 695,46 Achiziţie directă 17.08.2017 23.08.2017 Finalizată 

2 Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate 

3 ..... 
Adaugă linie Şterge linie 

Declar pe proprie răspundere că informaţiile din tabelul de mai sus sunt corecte şi că la atribuirea contractelor de servicii 
menţionate au fost respectate prevederile legislaţiei naţionale în vigoare privind procedura de achiziţie publică . 

Reprezentant legal, Nume/prenume ŞERBAN TODORICĂ CONSTANTIN /,;'-

Semnătură şi ştampilă ~ ~· ~ 

~ 
...... 

~ ru~~ __ ,..... 
~ ~ ~ 
~ 



) 

1?J 


