
MASURA 411-121.1

CONTINUT CADRU
 MEMORIU JUSTIFICATIV 

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)
1.2 Denumirea investiţiei
1.3 Elaborator (coordonate de identificare)
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii 
investitiei
1.6 Descrierea serviciilor si lucrarilor.

2. Date necesare stabiliri eligibilitatii si selectiei beneficiarilor finali:
Nr. 
crt.

Nume si prenume 
posesor ferma, din care:

cu vârsta 
sub 40 de 
ani

cu ferma de 
dimensiunea:
     UDE

care acceseaza 
masuri de agromediu 
sau practica 
agricultura ecologica

cu ferma 
in zona 
defavorizata

1
2

3. Calculul costurilor si cofinatari beneficiarilor finali:
Nr. 
crt.

Nume si prenume 
posesor ferma.

Loturi: Suprafata
estimata 
din 
registru 
agricol

Cost Cofinantare

dosar titlu
propietate

dosar 
intabulare

total

1 1 %
2
....
n

To
tal 
fer
m
ier 
1
2 1 %

2
....
n

To

1



tal 
fer
m
ier 
2
To
tal 
ge
ne
ral

3. Date privind managementul proiectului
Responsabil proiect                 ………………………..

5. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de ……………..…..mii RON, sursele de finantare 
propuse sunt:
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in 
fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii 
Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.

Curs  Euro / RON  
…………..din data de……..….

 
Chel
tuieli 

eligibile

Chel
tuieli 
neeli
gibile

Total 

RON Euro RON Euro RON Euro
Ajutor public nerambursabil
Cofinantare privata, din care:
    - autofinantare
    - imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
5.1 Valoarea totală: ………..................................………..
5.2 Durata de realizare (luni): ………………………………
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

Indicatori Valoare   
(RON) Total

Activitatea Luna 1 Luna 2 … Luna n

2

http://www.ecb.int/index.html


Intocmit dosar titlu propietate
Intocmit dosar intabulare

Total
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii 
activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu AFIR, proiectantul va 
lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen.

3


