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GE3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONDIŢIILOR DE ACORDARE A 
SPRIJINULUI 

 
 
 

Măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă» 
 
 
Nume prenume/Denumire solicitant-pentru cei autorizati 
……………………………………………………................................................................ 
 

Titlu proiect…………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................ 

Număr de înregistrare al Cererii de finanţare:  
 

 

 

 

 

 

 
  
 
Obiectivele proiectului: 

 

Creşterea volumului producţiei destinate comercializării 
Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse 
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1. VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE A SPRIJINULUI  

 

Condiţii minime de acordare a 
sprijinului 

 

Verificare efectuată de către GAL 

Documente care se 
verifică 

 

DA 
 

NU 
NU E 

CAZUL 

CM 1. Solicitantul trebuie să 
întocmească un Plan de afaceri, în 
cadrul căruia, se va prezenta situaţia 
iniţială a activităţii desfăşurate şi 
modalitatea de creştere a producţiei 
comercializate cu 20% şi a 
dimensiunii economice, de minim 3 
UDE, condiţii obligatorii la verificarea 
care se va efectua după o perioadă de 
trei ani de la angajarea sprijinului 

Formularul Cererii 
de finanţare şi doc. 
nr. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 

� �  

1.1. Exploataţia este între 2-8 UDE Tabel calculul UDE 
an 0 

� �  

1.2. Solicitantul îşi propune pentru anul 
III,  creşterea  dimensiunii  economice  a 
exploataţiei cu minim 3 UDE 

Tabel calculul UDE 
anul 0, anul 3, doc 2 

� � 

 

1.3. Solicitantul demonstrează că a 
comercializat  o  parte  din  producţie  in 
anul 0 

Documentul 2 şi 
doc.4 

� � 

 

1.4. Solicitantul demonstrează creşterea 
producției comercializate cu minim 20 % 
în anul 3 faţă de anul 0 

Documentul 2 şi 4 � � 

 

1.5. Suprafeţele existente în Registrul 
agricol sunt demonstrate cu documente 
justificative   (acte care demonstrează 
dreptul de proprietate şi/sau folosinţă) 

Documentul 3 � � 

 

1.6. Contractele privind dreptul de 
folosinţă al terenurilor (documentele de 
intrare) sunt încheiate pe o perioadă de 
minimum 5 ani 

Documentul 3 � � � 

1.7. Suprafaţa agricolă înscrisă la APIA 
este mai mică sau egală cu cea înscrisă 
în documentele existente la dosar 

Documentul 3 � � � 

1.8. Documentele de ieşire pentru 
terenuri sunt încheiate înainte de anul 0 Documentul 3 � � � 

1.9. În calculul dimensiunii  economice a 
exploataţiei,  produsele agricole vegetale 
şi/sau animale (materie primă pentru 
consum  uman  şi  animal)  reprezintă 
peste 75% 

Tabel calculul UDE 
anul 0, anul 3, doc 2 � �  

1.10. Terenul arabil necultivat în anul 0, 
este luat în calcul  si cultivat în anii 1 – 5 
din Planul de afaceri 

Documentul 2 şi 3 � � � 
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1.11.Documente solicitate pentru animale 
şi păsări Documentul 2 şi 3 � � � 

1.12. Documente care fac dovada 
adăpostului pentru animale/ a suprafeţei 
de teren preluate în folosinţă pentru 
amplasarea stupinei 

Documentul 3 � � � 

1.13 Declaraţiile pe propria răspundere a 
solicitantului sunt bifate, semnate, 
datate, ştampilate după caz 

Anexa 9 � �  

1.14. Datele înscrise în documente sunt 
corelate între ele 

Formularul Cererii 
de finanţare şi doc. 
2, 3, 7, 10, calcul 

UDE anul 0, calcul 
UDE anul 3 

� �  

1.15 Planul de cultură şi Planul de 
producţie al fermei zootehnice privind 
creşterea dimensiunii economice a 
exploataţiei agricole din Planul de afaceri 
pentru a doua tranşă de plată, din 
proiectul depus pe măsura 112, sunt 
diferite în totalitate de Planul de cultură 
şi  Planul  de  producţie  al  fermei 
zootehnice privind creşterea dimensiunii 
economice a explataţiei agricole pentru 
anul 3 din Planul de afaceri din proiectul 
depus pe masura 141 

Planul de afaceri 
pentru măsura 112; 

Planul de afaceri 
pentru măsura 141 

� � � 

CM 2. Solicitantul trebuie să 
dovedească faptul că va urma în 
primii trei ani de la angajarea cu 
APDRP a sprijinului, un curs de 
formare profesională prin Măsura   
111 „Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin 
unul din domeniile: managementul 
exploataţiei agricole, contabilitatea 
fermei, protecţia mediului, agricultură 
ecologică, etc. 

Documentul 9 � �  

 

Observaţii  (ale  expertului  care  a  efectuat  verificarea  condiţiilor  minime  de 
acordare a sprijinului) 
(Se vor menţiona de către expertul verificator toate informaţiile concludente pentru stabilirea 
unui rezultat corect al  verificării condiţiilor de acordare a sprijinului) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 



 

4 

 

2. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
Proiectul este: 

 

� Eligibil 
� Neeligibil 
 

Observaţii  (ale  expertului  care  a  efectuat  verificarea  condiţiilor  minime  de 
acordare a sprijinului): 

(Se va argumenta decizia de declarare a proiectului neeligibil)…………………..….......……… 
…....................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

Verificat: 
 

Şef SVCF – Manager proiect GAL 
 

Nume şi prenume….................................... 
 

Semnătura şi ştampila…........................ DATA…../…. ./20…. 
 

Întocmit, 
 

Expert GAL 
 

Nume şi prenume….................................. 
 

Semnătura ….......................................... DATA….../….../20… 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de acordare a sprijinului 

Numărul de Înregistrare al Cererii de finanţare 

Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanţare confruntându-se şi cu numărul de 
înregistrare din Fişa de verificare a conformităţii (formularul E 2.1) completat conform secţiunii 
ES2, punctul 4 ”Înregistrarea ” din Manualul de procedură. 
 

Nume prenume/Denumire solicitant  - se preia din secţiunea A2 din Cererea de finanţare. 

Obiectivele proiectului: 
Se verifică în Cererea de finanţare şi documentul 2 dacă proiectul respectă obiectivele 
specifice ale măsurii şi se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare. 
 

1. VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE A SPRIJINULUI  
 

Verificarea se bazează pe informaţiile menţionate în Cererea de finanţare şi documentele 
justificative. 
CM 1. Solicitantul trebuie să întocmească un Plan de afaceri, în cadrul căruia, se va 
prezenta situaţia iniţială a activităţii desfăşurate şi modalitatea de creştere a producţiei 
comercializate cu 20% şi a dimensiunii economice, de minim 3 UDE, condiţii obligatorii 
la verificarea care se va efectua după o perioadă de trei ani de la angajarea sprijinului 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.1. 
Tabel calcul UDE anul 0 

Expertul  verifică  dacă  în  tabelul  privind 
calculul numărului UDE pentru anul 0, 
dimensiunea economică a exploataţiei  se 
încadrează între 2-8 UDE. 
Dacă exploataţia are dimensiunea între 2-
8 UDE,  expertul bifează DA, în caz 
contrar bifează NU. 

1.2. 

• Tabel calcul UDE anul 0 

• Tabel calcul UDE anul 3 

• Planul de afaceri 

Expertul  verifică  dacă  datele  din  tabelul 
privind calculul numărului UDE din anul 0 
şi 3 sunt corelate cu previziunile din Planul 
de afaceri din anul 0 şi anul 3. 

Expertul verifică dacă creşterea numărului 
de UDE în anul 3 este mai mare cu cel 
puţin 3 UDE, faţă de anul 0. 

Dacă se respectă condiţiile, expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. 

1.3. 

• Planul de afaceri 

• Document care atestă 
comercializarea unei părți din 
producție, eliberat conform 
legislației  naționale  în  vigoare, 
după caz după cum urmează: 

a) Cantităţile valorificate de persoanele 
fizice sunt cantitățile comercializate și 
justificate, după caz, prin: 

 

 

 

Expertul verifică dacă pentru anul 0 
solicitantul face dovada că a comercializat 
o parte din producţie si dacă cantitățile 
înscrise  în  aceste  documente sunt 
corelate cu cele  din Planul de afaceri. 
 

 



 

6 

- certificat de producător însoţit de declaraţie pe 
propria răspundere de comercializare a unei 
părţi din producţie;  

- certificatul de producător, care va fi însoțit 
de adeverința eliberată de entitatea care a 
achiziționat produsul/produsele și de 
borderoul de achiziții; 

- cotă de lapte care va fi însoțită de 
adeverința eliberată de entitatea care a 
achiziționat produsul/produsele lactate și de 
borderoul de achiziții 

- copie după Carnetul de viticultor, care va fi 
însoțit de adeverința eliberată de entitatea 
care a achiziționat produsul/produsele și de 
borderoul de achiziții; 
- adeverinţă eliberată de grupul de 
producători/alte forme asociative pentru 
membrii/nemembrii acestora din care să 
rezulte cantitatea comercializată care va fi 
însoțită  de borderoul de achiziții; 

- pentru demonstrarea comercializării 
animalelor în viu adeverința eliberată de 
entitatea juridică care a achiziționat animale 
va fi însoțită de formularul de mișcare, 
eliberat de medicul veterinar de 
circumscripţie. 

b) Cantitățile valorificate de persoanele 
fizice autorizate conform OUG 44/2008 sunt 
cantităţile comercializate, după caz, din 
factura fiscală/chitanţe/borderou de achiziţii 

Cantitățile comercializate în Planul de 
Afaceri pentru anul 0  trebuie să reprezinte 
însumarea cantităților pe produs 
comercializate din adeverința/adeverințele 
emise de enitatea juridică/entitățile 
juridice, ceea ce trebuie să reprezinte 
însumarea cantităților pe produs din 
borderourile de achiziții/formulare de 
mișcare care au fost eliberate la 
achiziționarea produselor de entitatea 
juridică la diverse date. 
Cantităţile valorificate, în anul 0, din Planul 
de afaceri pot fi, după caz, cele din:  
- declaraţia pe propria răspundere de 
comercializare a unei părţi din producţie 
(produse comercializate începând cu 
01.07.2011) ce însoţeşte certificatul de 
producător (vezi, anexa 9 la ghid).  
- adeverința/adeverințele emise de enitatea 
juridică/entitățile juridice, ceea ce trebuie 
să reprezinte însumarea cantităților pe 
produs din borderourile de 
achiziții/formulare de mișcare care au fost 
eliberate la achiziționarea produselor de 
entitatea juridică la diverse date.  
În situația în care la dosarul Cererii de 
finanțare, pentru demonstrarea 
comercializării unei părți din producție, sunt 
depuse atât declaraţia pe propria 
răspundere de comercializare a unei părţi 
din producţie cât și adeverința eliberată de 
entitatea care a achiziționat 
produsul/produsele, însoțite de 
documentele menționate, cantităţile 
valorificate, în anul 0, din Planul de 
afaceri vor fi cele cumulate din ambele 
documente.  

Dacă se respectă condiţiile, expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. 

1.4. 

• Planul de afaceri 

• Document care atestă 
comercializarea unei părți din 
producție, eliberat conform 
legislației naționale în vigoare. 

Expertul verifică în Planul de afaceri dacă, 
în anul 0, cantităţile valorificate sunt cele 
din documentele atașate pentru 
demonstrarea  comercializării unei părţi 
din producţie. 
Expertul verifică în Planul de afaceri 
creşterea producției comercializate cu 
minim 20% în anul 3 faţă de anul 0. 
Dacă  se  respectă  condiţiile.  expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. 
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1.5. 
- Registrul Agricol 
- Copie după actul de proprietate al 
terenului 
- Extras de Carte Funciară 
- Adeverinţă de la Comisia de Fond 
Funciar eliberată în conformitate cu Legea 
nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Certificat de atestare fiscală pentru 
persoane fizice privind impozitele si taxele 
locale şi alte venituri ale bugetului local 
conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis 
din  30  noiembrie  2006  privind  aprobarea 
unor formulare tipizate pentru stabilirea, 
constatarea,  controlul,  încasarea  şi 
urmărirea impozitelor şi taxelor locale, 
precum  şi  a  altor  venituri  ale  bugetelor 
locale, din care să rezulte suprafaţa, pe 
categorii de folosinţă, pentru care s-a plătit 
impozit - emise în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă; 
- Contract de concesiune,; 
- Contract de închiriere, autentificat la 
notariat; (în cazul în care una din părţi este 
consiliul local acesta nu va fi autentificat la 
notariat); 
- Contract de comodat, autentificat la 
notariat. 
- Contract de arendare/tabel centralizator 
- emis de Primărie, semnat de persoanele 
autorizate conform legii, conţinând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafeţele 
luate în arendă pe categorii de folosinţă, 
data înregistrării contractelor de arendă la 
primărie, termenul la care există contractele 
(unde exista un sigur contract se depune 
contractul); 

 

Expertul verifică dacă suprafeţele 
existente în Registrul agricol sunt 
demonstrate prin unul sau mai multe din 
documentele justificative enumerate. 

Documentele pentru demonstrarea bazei 
de producție pot fi în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă. 
 

Dacă se respectă condiţiile, expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. 

1.6. 
Documente privind dreptul de folosinţă a 
terenurilor: 

• Contract de concesiune; 

• Contract de închiriere, autentificat la 
notariat (în cazul în care una din părţi 
este consiliul local, acesta nu va fi 
autentificat la notariat) 

• Contract de comodat, autentificat la 
notariat. 

Expertul verifică dacă contractele privind 
dreptul de folosinţă al terenurilor 
(documentele de intrare) sunt încheiate pe 
o perioadă de minim 5 ani 
Documentele  pentru  demonstrarea  bazei 
de producție pot fi în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă. 

Dacă  se  respectă  condiţiile,  expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. 
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• • Contract de arendare/tabel 
centralizator – emis de Primărie, 
semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafeţele  
luate  în  arendă  pe categorii de 
folosinţă data înregistrării contractelor de 
arendă la primărie, termenul la care 
există contractele (unde exista un sigur 
contract, se depune contractul); 

 

Dacă solicitantul nu detine în folosinţă 
terenuri exploatate în baza unuia din 
contractele enumerate la pct. 1.5, expertul 
bifează NU ESTE CAZUL 

1.7. 

• Extras din Registrul unic de 
identificare (print-screen) 

• Registrul Agricol 

• Documente justificative privind 
terenurile 

Expertul verifică dacă suprafaţa declarată în 
Registrul unic de identificare (APIA) este 
mai mică sau egală cu cea din Registrul 
Agricol şi cea din documentele justificative 
privind  exploatarea terenurilor. 
Documentele  pentru  demonstrarea  bazei 
de producție pot fi în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă. 
Dacă se respectă condiţiile, expertul bifează 
DA, în caz contrar bifează NU 

1.8. 
Documente de cedare: 

• Contract de închiriere autentificat la 
notariat; (în cazul în care una din părţi 
este consiliul local acesta nu va fi 
autentificat la notariat) 

• Contract de comodat autentificat la 
notariat. 

• Contract de arendare/tabel 
centralizator – emis de Primărie, 
semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafeţele  
date  în  arendă  pe categorii de 
folosinţă, data înregistrării contractelor 
de arendă la primărie, termenul la care 
există contractele (unde exista un sigur 
contract se depune contractul); 

Expertul verifică la ce dată au fost încheiate 
contractele de cedare a terenurilor. 
Dacă acestea au fost  încheiate  înainte de 
anul 0, expertul bifează DA, în caz contrar 
bifează NU. 

Dacă solicitantul are terenuri cedate în 
folosinţă dar nu ataşază contractul, atunci 
expertul bifează NU. 

Dacă solicitantul nu are terenuri cedate  în 
folosinţă şi nu este ataşat unul din 
documentele enumerate la pct. 1.6,  atunci 
expertul bifează NU ESTE CAZUL 

În situaţia în care solicitantul vinde terenuri 
în anul 0, nu se consideră fărâmiţare,   
expertul bifează NU ESTE CAZUL. 
Documentele  pentru  demonstrarea  bazei 
de producție pot fi în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă. 

 

1.9. 
 

• Tabel calculul UDE anul 0 
 

• Tabel calculul UDE anul 3 
 

• Planul de afaceri 

Expertul verifică în tabelul privind calculul 
UDE pentru anul 0 precum şi în Planul de 
afaceri,  dacă produsele agricole vegetale şi 
animale (materie primă pentru consum 
uman şi animal) reprezintă peste 75%. 
Expertul  verifică  dacă  în  tabelul  privind 
calculul UDE pentru anul 3 precum şi în 
Planul de afaceri, produsele agricole 
vegetale şi animale (materie primă pentru 
consum uman şi animal) reprezintă peste 
75%. 
Dacă se respectă condiţiile, expertul bifează 
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DA, în caz contrar bifează NU. 
1.10. 

• Extras din Registrul unic de 
identificare (print-screen) 

• Planul de afaceri 

Expertul verifică dacă în Extrasul din 
Registrul Unic de Identificare există teren 
arabil necultivat în anul 0, iar dacă există, se 
verifică în Planul de afaceri dacă este luat în 
calcul şi cultivat în anii 1 – 5 . 
Dacă există teren arabil necultivat şi este 
luat în calcul şi cultivat în anii 1-5, expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. Dacă 
nu există teren arabil necultivat expertul 
bifează NU ESTE CAZUL. Documentele 
pentru demonstrarea bazei de producție pot 
fi în numele solicitantului şi/sau al unui 
membru al familiei pentru aceeaşi 
exploataţie agricolă. 

1.11. 
Documente solicitate pentru animale, 
păsări şi familii de albine: 

• Extras din Registrul Agricol emis de 
Primării, paginile care să dovedească 
dreptul de proprietate şi/sau de 
folosinţă pentru întreaga bază de 
producţie a gospodăriei, inclusiv 
membrii exploataţiei, cu menţiunea pe 
fiecare pagină „Conform cu originalul”, 
ștampilat și semnat de reprezentantul 
primăriei. 

• Extras din Registrul unic de 
identificare (print-screen), care 
trebuie să conţină date privind   
exploataţia agricolă: codul unic de 
înregistrare al solicitantului, suprafaţa 
utilizată cu structura culturilor, etc. sau 
negaţie în situaţia in care solicitantul 
nu este înregistrat; 

 

• Extras din Registrul Exploataţiei 
emis de DSVSA sau adeverinţă 
eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie din care să reiasă 
înregistrarea animalelor (bovine, 
ovine, caprine, suine); 

• Document  eliberat  de  la  Primăria 
comunei  pe  raza  căreia  este 
înregistrată şi îşi desfăşoară 
activitatea ferma agricolă de semi-
subzistenţă din care să reiasă numărul 
de păsări, numărul de familii de albine 
şi vatra stupinei. 

• Planul de afaceri 

Expertul verifică dacă animalele (bovine, 
ovine, caprine, suine) au fost înregistrate în 
Registrul agricol şi DSVSA,   precum şi/sau 
dacă numărul de păsări, numărul de familii 
de albine şi vatra stupinei au fost 
înregistrate în Registrul agricol. 
În cazul în care pe Extrasul din Registrul 
Agricol există modificări/ștersături, acestea 
trebuie  să  fie  în  conformitate  cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
1632/2009 privind Registrul Agricol pentru 
perioada 2010-2014. Dacă aceste 
modificări/ștersături nu sunt efectuate în 
conformitate  cu  prevederile  legale, 
proiectul devine neeligibil. 
Expertul verifică dacă datele înscrise în 
Extrasul din Registrul unic de identificare 
(print-screen) se regăsesc în Planul de 
afaceri. In situația în care solicitantul are 
negație de la APIA ca nu deține suprafețe 
înscrise, expertul verifică dacă solicitantul și-
a  prevăzut  în  Planul  de  afaceri 
asigurarea necesarului de furaje pentru 
animale. 

Expertul verifică dacă aceste date 
corespund cu cele înscrise în Planul de 
afaceri. 

Dacă  se  respectă  condiţiile  expertul 
bifează DA, în caz contrar bifează NU. 

Dacă solicitantul nu deţine animale/familii de 
albine expertul bifează NU ESTE CAZUL. 
Documentele  pentru  demonstrarea  bazei 
de producție pot fi în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă. 
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1.12. 

Documente care fac dovada adăpostului 
pentru animale/ a  suprafeţei de teren 
preluate în folosinţă pentru amplasarea 
stupinei 

• Contract de concesiune; 
• Contract de închiriere, autentificat la 

notariat (în cazul în care una din părţi 
este consiliul local acesta nu va fi 
autentificat la notariat); 

• Contract de comodat, autentificat la 
notariat; 

• Contract de arendare; 

Expertul verifică dacă documentele sunt 
încheiate pe o perioadă de minim  5 ani 
Dacă se respectă condiţiile, expertul bifează 
DA, în caz contrar bifează NU. Dacă 
solicitantul deţine numai documente de 
proprietate, expertul bifează NU ESTE 
CAZUL. 
Documentele pentru demonstrarea bazei de 
producție pot fi în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă. 

1.13 
Declaraţiile pe propria răspundere (anexa 9) 

Expertul verifică dacă declaraţiile pe propria 
răspundere sunt bifate, semnate, datate, 
ştampilate – după caz. 
Dacă declaraţiile  pe propria răspundere 
sunt bifate,  semnate, datate, ştampilate – 
după caz, expertul bifează DA, în caz 
contrar bifează NU. 

1.14. 
Corelare între datele înscrise în 
documente: 

I. Date de identificare 
� Formularul Cererii de finanţare 
� Planul de afaceri 
� Copia CI solicitant 

II. Date privind baza de producţie 

� Calculul UDE pentru anul 0 

� Calculul UDE anul 3 

� Plan de afaceri 

� Copia CI solicitant/membru al 
gospodăriei 

� Documente de proprietate/folosinţă 
teren şi /sau clădiri: 

a)  Documente solicitate pentru terenul 
agricol: 
� Extras din Registrul Agricol emis de 

Primării, paginile care să dovedească 
dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă 
pentru întreaga bază de producţie a 
gospodăriei, inclusiv membrii 
exploataţiei, cu menţiunea pe fiecare 
pagină „Conform cu originalul”, ștampilat 
și semnat de reprezentantul primăriei. 

 

I. 

Expertul verifică corectitudinea datelor de 
identificare înscrise în cele 3 documente 
 

 

II. 
Expertul verifică în Registrul agricol dacă 
solicitantul este membru al exploataţiei. 
În cazul în care pe Extrasul din Registrul 
Agricol există modificări/ștersături, acestea 
trebuie să fie în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
1632/2009 privind Registrul Agricol pentru 
perioada 2010-2014. Dacă aceste 
modificări/ștersături nu sunt efectuate în 
conformitate cu prevederile legale, 
proiectul devine neeligibil. 

 

Expertul verifică dacă datele  înscrise în 
Registrul agricol privind terenurile agricole 
corespund cu cele înscrise în documentele 
justificative: de proprietate şi de 
intrare/ieşire, ataşate dosarului Cererii de 
finanţare precum şi în Planul de afaceri. 
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Extrasul din Registrul Agricol va fi însoţit 
după caz, de următoarele documente: 
Documente de intrare: 
� Copie după actul de proprietate al 

terenului/Extras de Carte 
Funciară/Adeverinţă de la Comisia de 
Fond Funciar eliberată în 
conformitate cu Legea nr. 18/1991 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare/Certificat de 
atestare fiscală pentru persoane 
fizice privind impozitele si taxele 
locale şi alte venituri ale bugetului 
local   conform   Anexei   nr.   9   la 
Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 
2006  privind  aprobarea  unor formulare 
tipizate pentru stabilirea, constatarea, 
controlul, încasarea şi urmărirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
altor venituri ale bugetelor locale, din 
care să rezulte suprafaţa, pe categorii 
de folosinţă, pentru care s-a plătit 
impozit - emise în numele solicitantului 
şi/sau al unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă; 

� Contract de concesiune; 
� Contract de închiriere, autentificat la 

notariat (în cazul în care una din părţi 
este consiliul local, acesta nu va fi 
autentificat la notariat) 

� Contract de comodat, autentificat la 
notariat; 

� Contract de arendare/tabel 
centralizator - emis de Primărie, 
semnat   de   persoanele   autorizate 
conform legii, conţinând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafeţele  
luate  în  arendă  pe categorii de 
folosinţă, data înregistrării contractelor 
de arendă la primărie, termenul la care 
expiră contractele (unde exista un sigur 
contract se depune contractul); 

Documente de cedare: 
� Contract de închiriere autentificat la 

notariat (Contract de comodat 
autentificat la notariat; 

� Contract de arendare/tabel 
centralizator - emis de Primărie, 
semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafeţele  
date  în  arendă  pe categorii de 

 

 

Stabilirea suprafeţelor pentru baza de 
producţie vegetală se face prin însumarea 
suprafeţelor dintre documentele 
justificative de proprietate şi de intrare,  
din care se scad suprafeţele din 
documentele justificative de cedare a 
dreptului de folosinţă al terenurilor. Baza 
de producţie rezultată trebuie să se 
regăsească în calculul UDE pentru anul 0 
din  Planul de afaceri şi în calculul UDE 
pentru anul 0 din Cererea de finanţare. 
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folosinţă, data înregistrării contractelor 
de arendă la primărie, termenul la care 
expiră contractele (unde exista un sigur 
contract se depune contractul); 

� Extras  din  Registrul  unic  de 
identificare (print-screen), care trebuie 
să conţină date privind exploataţia 
agricolă: codul unic de înregistrare al 
solicitantului, suprafaţa utilizată cu 
structura culturilor, etc. 

b) Documente solicitate pentru animale, 
păsări şi familii de albine: 
� Extras din Registrul Agricol emis de 

Primării, paginile care să dovedească 
dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă 
pentru întreaga bază de producţie a 
gospodăriei, inclusiv membrii 
exploataţiei, cu menţiunea pe fiecare 
pagină „Conform cu originalul”, ștampilat 
și semnat de reprezentantul primăriei. 

� Extras din Registrul unic de 
identificare (print-screen), care trebuie 
să conţină date privind exploataţia 
agricolă: codul unic de înregistrare al 
solicitantului, suprafaţa utilizată cu 
structura culturilor, etc sau negație în 
situația în care solicitantul nu este 
înregistrat. 

� Extras din Registrul Exploataţiei emis 
de DSVSA sau adeverinţă eliberată de 
medicul veterinar de circumscripţie din 
care să reiasă înregistrarea  animalelor  
(bovine, ovine, caprine, suine); 

� Document eliberat de la Primăria 
comunei pe raza căreia este înregistrată  
şi  îşi  desfăşoară activitatea ferma 
agricolă de semi- subzistenţă,  din  care  
să  reiasă numărul de păsări, numărul 
de familii de albine şi vatra stupinei. 

� Documente prin care să se facă 
dovada suprafeţei de teren pe care 
este amplasat adăpostul pentru 
animale/vatra stupinei: 
• Copie după actul de proprietate al 

terenului /Extras de Carte 
Funciară/Adeverinţă de la 
Comisia de Fond Funciar 
eliberată în conformitate cu Legea  
nr.  18/1991  republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare/ Certificat de atestare 
fiscală pentru persoane fizice 
privind impozitele si taxele locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expertul verifică dacă animalele (bovine, 
ovine, caprine, suine) sunt înscrise în 
Registrul Agricol precum și dacă au fost 
înregistrate la DSVSA. 
Expertul verifică dacă numărul de păsări, 

numărul de familii de albine şi vatra stupinei 
au fost înregistrate în Registrul agricol. 
Expertul verifică dacă aceste date 
corespund cu cele înscrise în Planul de 
afaceri. 
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şi alte venituri ale bugetului local 
conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 
2052 bis din 30 noiembrie 2006 
privind aprobarea unor formulare 
tipizate pentru stabilirea, 
constatarea, controlul, încasarea şi 
urmărirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a altor venituri ale 
bugetelor locale, din care să rezulte 
suprafaţa, pe categorii de folosinţă, 
pentru care s-a plătit impozit- emise 
în numele solicitantului  şi/sau  al  
unui membru al familiei pentru 
aceeaşi exploataţie agricolă; 

• Contract de concesiune; 
• Contract de închiriere, autentificat la 

notariat (în cazul în care una din părţi 
este consiliul local, acesta nu va fi 
autentificat la notariat) 

• Contract de comodat, 
autentificat la notariat. 

• Contract de arendare. 

III. Date privind baza de producţie 
� Calculul UDE pentru anul 0 
� Calculul UDE pentru anul 3 
� Plan de afaceri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
Expertul verifică dacă datele înscrise în 
tabelul privind calculul UDE pentru anul 0 
şi pentrul anul 3 corespund cu datele 
înscrise în Planul de afaceri. 

 

Dacă toate condiţiile de mai sus sunt 
îndeplinite, expertul bifează DA. În caz 
contrar expertul bifează NU. 

1.15 

• Planul de afaceri pentru măsura 112; 

• Planul de afaceri pentru măsura 141 

La verificarea eligibilităţii, faza de birou a 
acestui punct, toate proiecte vor fi bifate 
cu NU E CAZUL. 
În cazul în care CDRJ va primi de la AM 
PNDR central lista cu solicitanţii măsurii 
141 care sunt şi beneficiari ai măsurii 112, 
expertul va solicita OJPDRP scan după 
dosarul Cererii de finanţare depus de 
beneficiarul măsurii 112. Dupa primirea 
planului de afaceri pe masura 112 expertul 
din cadrul CDRJ  va compara dacă Planul 
de cultură şi Planul de producţie al fermei 
zootehnice privind creşterea dimensiunii 
economice a explataţiei agricole din Planul 
de afaceri pentru a doua tranşă de plată, 
din proiectul depus pe măsura 112, este 
parţial sau în totalitate identic cu Planul de 
cultură şi Planul de producţie al fermei 
zootehnice privind creşterea dimensiunii 
economice  a  explataţiei  agricole  pentru 
anul 3 din Planul de afaceri din proiectul 
depus pe masura 141. 
Expertul va reface fişa de verificare E3.1 



 

14 

iar în cazul în care Planul de cultură şi 
Planul de producţie al fermei zootehnice 
privind creşterea dimensiunii economice a 
explataţiei agricole din Planul de afaceri 
pentru a doua tranşă de plată, din 
proiectul depus pe măsura 112, sunt 
diferite în totalitate de Planul de cultură 
şi Planul de producţie al fermei zootehnice 
privind creşterea dimensiunii economice a 
explataţiei agricole pentru anul 3 din 
Planul de afaceri din proiectul depus pe 
masura 141 şi bifează DA în caz contrar 
(Planul de cultură şi Planul de producţie al 
fermei zootehnice privind creşterea 
dimensiunii economice a explataţiei 
agricole din Planul de afaceri pentru a 
doua tranşă de plată, din proiectul depus 
pe măsura 112, este parţial sau în 
totalitate identic cu Planul de cultură şi 
Planul de producţie al fermei zootehnice 
privind creşterea dimensiunii economice  a  
explataţiei  agricole  pentru anul 3 din 
Planul de afaceri din proiectul depus pe 
masura 141.) experul bifează NU iar 
proiectul este declarat neeligibil. 

Dacă în urma verificării efectuate în etapa documentară şi la vizita pe teren, expertul constată 
că solicitantul respectă condiţiile minime de acordare a sprijinului verificate în cadrul CM1, 
acesta bifează caseta corespunzătoare din coloana „DA” sau „NU ESTE CAZUL”. În caz 
contrar, bifează “NU” şi motivează acest lucru la rubrica „Observaţii” iar Cererea de finanţare 
va fi declarată neeligibilă. 

CM 2 Solicitantul face dovada că va urma, în primii trei ani de la angajarea sprijinului la 
APDRP, un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, 
informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul 
exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, 
etc. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Formularul Cererii de finanţare 
 
Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului prin care acesta se obligă să 
urmeze, în primii trei ani de la angajarea 
sprijinului la APDRP, un curs de formare 
profesională prin Măsura 111 „Formare 
profesională, informare şi difuzare de 
cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: 
managementul exploataţiei agricole, 
contabilitatea fermei, protecţia mediului, 
agricultură ecologică. 
 

Expertul verifică dacă în Cererea de 
Finanţare – Secţiunea F solicitantul a bifat 
că se obligă ca într-o perioadă de trei ani de 
la  aprobarea  Cererii  de  finanţare,  să 
urmeze şi să absolve un curs de formare 
profesională  prin  Măsura  111  din  PNDR 
prin bifarea cursului pe care îl va urma în 
primii trei ani de la angajarea fondurilor cu 
APDRP şi dacă a completat, semnat, datat 
şi stampilat, după caz ,declaraţia pe propria 
răspundere (anexa 9). 
Dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, 
expertul bifează DA. În caz contrar expertul 
bifează NU. 



 

 

Dacă în urma verificării efectuate în etapa documentară, expertul constată că 
solicitantul respectă condiţia minimă de acordare a sprijinului, verificată în cadrul CM2, 
acesta bifează caseta corespunzătoare din coloana „DA”. În caz contrar bifează “NU” 
şi motivează acest lucru la rubrica „Observaţii” iar Cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

2. DECIZIA PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A 
SPRIJINULUI 

Dacă toate condiţiile minime aferente proiectului au fost îndeplinite, proiectul este 
declarat eligibil. Dacă una dintre condiţiile minime nu a fost îndeplinită, proiectul este 
declarat neeligibil. 

Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin 
înscrierea unei litere  „X” în casutele/câmpurile respective. Manager GAL care verifică 
munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X”  
aplicat de Expertul GAL.  

Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, 
în casuta „Da”, iar verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi 
cea a Președintelui Comitetului de Selecție GAL. 

 


