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GE3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
 
Măsura 121 « Modernizarea exploataţiilor agricole» 
 
Titlu proiect 
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  
 
 
 
 
 
 
 
 Obiectivele şi tipul proiectului: 
 
    Modernizare capacitate existentă 
    Investiţie nouă  
  

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 
 

1.1 Solicitantul aparţine categoriei solicitanţilor eligibili pentru măsura 121? (vezi 
documentele 11, F, 18.1 ) 

- Persoană fizică               � 
- Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)         � 
- Întreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008 )               � 
- Întreprinderi familiale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)          � 
- Societate în nume colectiv – SNC (Legea nr. 31/1990)         � 
- Societate în comandită simpla – SCS (Legea nr. 31/1990)         � 
- Societate pe acţiuni – SA (Legea nr. 31/1990)           � 
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (Legea nr. 31/1990)        � 
- Societate cu răspundere limitată – SRL (Legea nr.31/1990)         � 
- Societate comercială cu capital integral privat (Legea nr. 15/1990)        � 
- Societate agricolă (Legea nr. 36/1991)             � 
- Grup de producători (Legea nr. 338/2005)            � 
- Societate cooperativă agricolă (Legea nr. 1/2005)           � 
- Cooperativă agricolă (Legea 566/2004)            � 
 
Verificare la GAL       DA  ���� sau NU  ���� 

 

1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate? (2, 7, 10, 11, 3, CF-Sheet specific 121 -
Calculul UDE) 
Verificare la GAL       DA  ���� sau NU  ���� 
 
1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentetele luate în Declaraţia pe proprie 
răspundere F?  
Verificare la GAL       DA  ���� sau NU  ���� 
 

4 1 1 1 2 1  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

fianciare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 
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1.4 Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind verficarea dublei finanţări? (punctul C 
din CF)  
Verificare la GAL       DA  ���� sau NU  ���� 

 
1.5 Acţionarii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau în derulare în cadrul 
acestei măsuri ? 
Verificare la GAL       DA  ���� sau NU  ���� 
 
1.6 Solicitantul este înregistrat cu codul CAEN principal al activităţii care se finantează prin 
proiect, iar în cazul unei activităţi existente, veniturile din activităţile agricole reprezintă cel 
puţin 50% din total venituri din exploatare? 
Verificare la GAL       DA  ���� sau NU  ���� 
 
Observaţii GAL 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 
 

Criterii de eligibilitate  

Verificare efectuată de către GAL  

Documente 
care se 
verifică  

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

Solicitare de 
informaţii 

suplimentare 

EG1 – Proiectul  trebuie să respecte:  
  

• conformitatea cu obiectivul general al 
măsurii:  

creşterea competitivităţii sectorului 
agricol printr-o utilizare mai bună a 
resurselor umane şi a factorilor de 
producţie şi îndeplinirea standardelor 
naţionale şi a standardelor comunitare 

• şi cu cel puţin unul din obiectivele 
specifice: 

 
 
 

 
 
 

Doc. 1 
Doc. 9 

 
 
 

 

 
 
 
 
� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
� 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 

a) Introducerea şi dezvoltarea de 
tehnologii şi procedee noi, 
diversificarea producţiei, ajustarea 
profilului, nivelului şi calităţii 
producţiei la cerinţele pieţei 
inclusiv a celei ecologice, precum 
şi producerea şi utilizarea de 
energie din surse regenerabile;  

b) Adaptarea exploataţiilor la 
standardele comunitare; 

c) Creşterea veniturilor exploataţiilor 
agricole sprijinite; 

d) Sprijinirea membrilor grupurilor 
de producători sau ai altor forme 
asociative în vederea 
încurajării fenomenului de 
asociere. 

 
 
 

Doc.5 
 
 
 

Doc. 8 
 

Doc. 11 
 
 

Doc. 15.2,  
 
 
 
 
 

 
 

 
� 
 
 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 

 

 
 

 
� 
 
 
 
� 
 
� 
 
 
� 
 
 
 

 
 
 

� 
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� 
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� 
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EG2 - Proiectul să fie în acord cu: 
 
a) potenţialul agricol al zonei şi  
 
b) să demonstreze îmbunătăţirea 
performanţei generale a exploataţiei 
agricole la data dării în exploatare a 
investiţiei; 
Obiective tehnice: 
- achiziţia de tractoare, combine, maşini, 
utilaje, echipamente etc, care       
determină creşterea productivităţii                 
muncii, îmbunătăţirea  calităţii  produselor 
agricole, introducerea de tehnologii 
performante, îmbunătăţirea condiţiilor de 
lucru; 
- construirea şi/sau modernizarea 
clădirilor operaţionale care conduc la   
asigurarea   conformităţii   cu standardele 
comunitare; 
- diversificarea producţiei în funcţie de 
cerinţele pieţei, realizarea de noi produse  
şi introducerea de  noi tehnologii . 
Obiective economico-financiare: 
- reducerea costurilor de producţie şi 
creşterea rentabilităţii economice a 
exploataţiei agricole; 
- creşterea valorii adăugate brute (VAB ) 
a exploataţiei agricole. 
- creşterea viabilităţii economice,   
Obiective de mediu 
- reducerea emisiilor dăunătoare cu efect 
de seră şi o mai bună gestionare a 
deşeurilor rezultate din activitatea de 
producţie; 
- reducerea emisiilor de amoniac (şi a 
altor gaze), în special în exploataţiile de 
creştere a animalelor prin respectarea 
standardelor sanitar-veterinare, de igienă 
şi de bunăstare a animalelor; 
- asigurarea respectării cerinţelor 
fitosanitare, ecologice etc.; 
- creşterea gradului de utilizare a surselor 
de energie regenerabilă şi îmbunătăţirea 
eficacităţii folosirii acestora. 

Doc. 1 
Doc. 3 
Doc. 12 
Doc. 13 
Doc. 5 
Doc. 8 
Doc. 2 
Anexa 
nr.10 
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EG3- Beneficiarul sau responsabilul legal 
al proiectului trebuie să dovedească o 
pregătire profesională, în raport cu 
proiectul. 

Doc. 16. 
 
 

� 
 

� 
 

 
 

� 
 

EG4 - Beneficiarul trebuie să prezinte 
memoriul justificativ sau studiul de 
fezabilitate. 

Doc. 1,  
Doc. 4 

Doc.18.2 

� 
 

� 
 

 � 
 

                                                
1
 Numai pentru specii cultivate în spaţii protejate nu este necesar ca proiectul să fie în acord cu potentialul 

agricol al zonei iar expertul bifează caseta corespunzatoare din coloana “Nu este cazul” 
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EG5 – Beneficiarul trebuie să declare, că 
asigură co-finanţarea investiţiei. 

Doc. 6.1, 
6.2 

 
� 

 
� 

 
 

 
� 

EG6 - Beneficiarul trebuie să prezinte 
dovada că a facut demersurile pentru a 
obţine toate avizele şi acordurile conform 
legislaţiei în vigoare din domeniul:  
sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de 
mediu  necesare realizării investiţiei în 
cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de 
investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să 
obţină acordul de mediu în conformitate 
cu legislaţia naţională. În anumite situaţii 
menţionate în legislaţie, acordul de mediu 
este însoţit obligatoriu de studiul de 
impact de mediu, asa cum se prezintă la 
punctul 5.2 din PNDR. 

 
Doc. 4 
Doc. 5 
Doc. 8 
Doc. 13 

 
 
 
 

 
 
� 

 
 
� 

 
 

 

 
 

� 
 

 
Observaţii GAL 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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4.Buget indicativ (Euro) 
 

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI 
din data de:____/_____/__________ 
 

Euro 
  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  Cheltuieli conform Cererii 

de finanţare 

Verificare OJPDRP/CRPDRP 

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli conform SF/MJ 
Diferenţe faţă de 

Cererea de finanţare 
  E N E N E N 
1 2 3 2 3 2 3 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului - total, din care:                      
1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)       
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului        
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia 
mediului şi aducerea la starea iniţială        
 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitaţilor necesare obiectivului - total        
 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului  
       
 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică - total, din care:  

 
 

 
   

3.1 Studii de teren       

3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii        

3.3 Proiectare şi inginerie       
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)       
3.5 Consultanţă       
3.6 Asistenţă tehnică       
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 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de 
bază - total, din care:  

    
  

A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, 
din care: 

    
  

4.1 Construcţii şi instalaţii        
4.2 Montaj utilaj tehnologic         
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj 
(procurare)  

    
  

4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace 
de transport noi solicitate prin proiect, alte 
achiziţii specifice  

    
  

4.5 Dotări         
4.6 Active necorporale       
B Cheltuieli pentru investiţii în culturi        
Subcapitolul 1-Lucrări de pregatire a terenului        
Subcapitolul 2 – Înfiinţarea plantaţiei       
Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul 1       
Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul 2       
Subcapitolul 5 – instalaţie sistem susţinere şi 
împrejmuire 

    
  

 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:        
5.1 Organizare de şantier         
     5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii 
aferente organizării de şantier  

    
  

     5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului 
(E)     

  
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului       
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute        
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 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în 
exploatare - total, din care:  

    
  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)       
6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, 
expertize la recepţie  

    
  

 TOTAL           
        
 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)        

TOTAL GENERAL fără TVA        
       

 Valoare TVA         
        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     
 
 
Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central 
Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  
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4.Buget indicativ centralizator (Euro) 
 

S-a utilizat cursul de transformare                             1 Euro = ……………Lei   
din data de: __/_____/__________ 

 
- Euro 

Buget Indicativ al Proiectului 
(Valori fără TVA ) 

Cheltuieli conform Cererii de finanţare Cheltuieli conform 
documentaţiei tehnico-

economice  
E N 

Cheltuieli 
eligibile 
totale 

din care:  
E N 

FEADR PERE 

Denumirea capitolelor de 
cheltuieli 

Cheltuieli 
eligibile 
totale 

din care: 
 Diferenţe faţă de 

Cererea de finanţare FEA
DR 

PE
RE 

          E N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru 
obţinerea şi amenajarea 
terenului - total, din care:  

 

                       
1.1Cheltuieli pentru obţinerea  
terenului  

 
          

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea 
terenului   

 
         

1.3 Cheltuieli pentru amenajări 
pentru  protecţia mediului  

 
         

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului - total  

 

         
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului  
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 Capitolul 3 Cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică 
- total, din care:  

 
  

 
   

   
3.1 Studii de teren            
3.2 Obţinere de avize, acorduri 
şi autorizaţii  

 
         

3.3 Proiectare şi engineering           
3.4 Organizarea procedurilor de 
licitaţie (N) 

 
        

3.5 Consultanţă            
3.6 Asistenţă tehnică            
 Capitolul 4 Cheltuieli pentru 
investiţia de bază - total, din 
care:  

 
       

  
4.1 Construcţii şi instalaţii            
4.2 Montaj utilaj tehnologic             
4.3 Utilaje şi echipamente 
tehnologice cu montaj 
(procurare)  

 
       

  
4.4 Utilaje şi echipamente fără 
montaj, mijloace de transport noi 
solicitate prin proiect, alte 
achiziţii specifice   

 

       

  
4.5 Dotări             
4.6 Active necorporale           
 Capitolul 5 Alte cheltuieli - 
total, din care:  

        
  

5.1 Organizare de şantier             
     5.1.1 lucrari de construcţii  şi 
instalaţii aferente organizării de 
şantier  
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     5.1.2 cheltuieli conexe 
organizării şantierului  

        
  

5.2 Comisioane, taxe, costul 
creditului 

 
  

 
   

 
  

5.3 Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute  

          
 Capitolul 6 Cheltuieli pentru 
darea în exploatare - total, din 
care:  

 
       

  
6.1 Pregătirea personalului de 
exploatare (N) 

 
 

 
 

 
  

6.2 Probe tehnologice, încercări, 
rodaje, expertize la recepţie  

        
  

 TOTAL           
            

 ACTUALIZARE Cheltuieli 
Eligibile (max 5%)  

 
         

TOTAL CU ACTUALIZARE           
            

 Valoare TVA             
            

 TOTAL GENERAL inclusiv 
TVA  

 
     

     
 
Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general  din Studiul de fezabilitate (întocmite în Euro) 
1 Euro = ………..Lei (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central 
Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  
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4.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt 
corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ? 

 
Verificare la GAL 
 
DA����     sau    NU����  sau      Da cu diferenţe* ���� 
 
* Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de  
solicitant în cererea de finanţare 
 
4.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda 
naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet 
la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând cursul BCE din 
data întocmirii  Studiului de fezabilitate): 
 
Verificare la GAL                DA����  sau                 NU���� 
 
4.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură? 
Pentru investitiile referitoare la standarde, proiectul cuprinde 100% investitii referitoare 
la implementarea acestora? 
 
Verificare la GAL           DA����  sau                 NU���� 
 
 
4.4. Costurile reprezentănd plata arhitecţilor, inginerilor şi  consultanţilor, taxelor legale, 
a studiilor de fezabilitate,  achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau 
implementarea proiectului, direct legate de măsură, nu depăşesc 8% din costul total 
eligibil al proiectului, respectiv 3% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 
 
Verificare la GAL  DA����  sau                 NU���� 
 
4.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează în 
procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 
2, 3 şi 4 din devizul general, conform legislaţiei în vigoare? 

 
Verificare la GAL  DA����  sau   NU����     
 
4.6 Valoarea totala minimă eligibilă a proiectului este de 5 000 Euro, conform 
prevederilor PNDR? 
 
Verificare la GAL  DA����  sau   NU����     
 
4.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? 
  
Verificare la GAL  DA����  sau      NU���� sau   Nu este cazul ���� 
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5. Fişa de verificare a rezonabilităţii preţurilor  
 
5.1. Categoria de bunuri/ servicii se regăseşte în Baza de Date? 

    
     Verificare GAL                

- bunuri  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 
- servicii  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 

 
5.2. Dacă la pct.5.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de 
date? 

      
     Verificare GAL                              

- bunuri  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 
- servicii  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 
 
 
5.3. Dacă la pct. 5.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri/servicii 
sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date  ? 
  
Verificare GAL                
- bunuri  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 
- servicii  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL����  
 

 
5.4. Dacă la pct. 5.1 sau 5.3. este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise 
în baza de date) pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru 
bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru 
bunuri şi servicii care depăşesc valoarea de 10 000 Euro? 
 
Verificare GAL                              
- bunuri  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 
- servicii  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL����  
 
5.5. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului 
semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?  
 

    Verificare GAL                
     -   lucrări  DA����  sau   NU����  NU ESTE CAZUL���� 

 
Observaţii GAL: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….......... 
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6. Planul Financiar 
a) Plan financiar totalizator                                     Euro 
Plan Financiar Măsura 121 

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 
 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 
nerambursabil 

   

2. Cofinanţare privată, din 
care: 

   

    2.1  - autofinanţare    
    2.2  - împrumuturi    
3. TOTAL PROIECT    
Procent contribuţie publică    
Avans solicitat    
Procent avans    
 
Se calculează pentru întreaga investiţie, cu precizarea că nu se calculează linia 
„procent contribuţie publică” în cazul în care există situaţii specifice (standarde, 
PERE), prin cumularea planurilor financiare b), c), d) .  
 
b) Planul Financiar până la 70%                                            Euro 
Plan Financiar Măsura 121 

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 
 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 
nerambursabil 

   

2. Cofinanţare privată, din 
care: 

   

    2.1  - autofinanţare    
    2.2  - împrumuturi    
3. TOTAL PROIECT    
Procent contribuţie publică    
Avans solicitat    
Procent avans    
 Majorarea de 10% se calculează exclusiv pentru acea parte din investiţie care are 
drept scop implementarea noilor provocari (PERE) din urmatoarele tipuri de 
operaţiuni, conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe 
site-ul www.apdrp.ro:   
-  „ îmbunatăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”  
- „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul 
proceselor de prelucrare şi comercializare” şi pentru care se solicită un sprijin de până 
la 50%.  
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Pentru această parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu: 
-10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare;  
-10% pentru investiţiile realizate de agricultorii  din zonele prevazute la art.36 litera 
a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 
  

c) Planul Financiar până la 60%    Euro 
Plan Financiar Măsura 121 

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 
 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 
nerambursabil 

   

2. Cofinanţare privată, din 
care: 

   

    2.1  - autofinanţare    
    2.2  - împrumuturi    
3. TOTAL PROIECT    
Procent contribuţie publică    
Avans solicitat    
Procent avans    
 
Se calculează numai pentru acea parte din investiţie care are drept scop implementarea  
noilor provocări (PERE) din urmatoarele tipuri de operaţiuni,  conform listei „Clarificări 
tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe site-ul www.apdrp.ro. 
- investiţii în energie regenerabilă: culturi energetice perene  
- investiţii pentru producţia de lapte, precum şi cele pentru îmbunătăţirea prelucrării şi 
comercializării produselor lactate şi pentru care se solicită un sprijin de până la 40%.  
Pentru aceasta parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu: 

-10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare;  
-10% pentru investiţiile realizate de agricultorii  din zonele prevăzute la art.36 litera 
a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 
 

d) Planul Financiar până la 60%    Euro 
Plan Financiar Măsura 121 

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 
 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 
nerambursabil 

   

2. Cofinanţare privată, din 
care: 

   

    2.1  - autofinanţare    
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    2.2  - împrumuturi    
3. TOTAL PROIECT    
Procent contribuţie publică    
Avans solicitat    
Procent avans    
Se calculează numai pentru acea parte a investiţiei care nu are drept scop: 
 
- implementarea noilor provocări,  
şi pentru care se solicită un sprijin de pana la 60%. 
 
Pentru această parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu: 

-10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare;  
-10% pentru investiţiile realizate de agricultorii  din zonele prevazute la art.36 litera 
a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;  
 

                    Formule de calcul:                                               Restricţii 
                    Col.3 = col.1 +col.2                                     R.1, col.1= coeficient de  
                                                                                        intervenţie publică % x R.3, col.1                                    
                      R.3 = R.1   +R.2                                                
                       R.2 = R.2.1+R.2.2  
                       Procent avans = avans solicitat/ajutor public nerambursabil * 100                                              
     
6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?  
 
 Pentru perioada 2010-2013 
 

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile și nu sunt forme asociative: 
 

� pentru sectorul zootehnic la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va 
depăşi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  
(reprezentând 800.000 Euro); 

� pentru sectorul vegetal  la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va 
depăşi 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% 
(reprezentând 400.000 Euro); 

� pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează implementarea 
standardului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 
care se aplică numai pentru fermele existente (valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 
40% (reprezentând 800.000 Euro) – sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia 
de către Comisia Europeană; 

� pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează implementarea 
standardului „îndeplinirea standardelor pentru laptele crud” care se aplică numai 
pentru fermele existente de bovine (vaci de lapte şi bivoliţe) valoarea maximă 
eligibilă a unui proiect nu va depăşi 250.000 Euro, ponderea sprijinului 
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nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 100.000 Euro) – sub rezerva aprobării 
ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană. 

 
Atenţie! În situaţia în care prin proiect se propun investiţii pentru implementarea 
ambelor standarde (protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi 
lapte crud) valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro, din 
care maximum 250.000 Euro pentru investiţii în implementarea standardelor pentru 
laptele crud, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  (reprezentând 800.000 
Euro, din care 100.000 Euro pentru investiţii  în standardul pentru laptele crud). 
  

� Pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea fermelor agricole 
de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanţare, valoarea maximă 
eligibilă a unui proiect nu va depăşi 50.000 Euro, ponderea sprijinului 
nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 20.000 Euro).  

 
Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:  

o 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori13 cu vârsta sub 40 ani, la 
data depunerii Cererii de Finanţare; 

o 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu 
handicap natural14, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate 
încadrate în reţeaua Natura 200015 (conform Regulamentului CE nr. 1698/ 2005, 
art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

o 10% - pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin 
următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi 
depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor 
reziduale în exploatațțțții agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 
comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect 
destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni. 

 
II. Pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile 

� Pentru proiectele din sectorul zootehnic, care includ şi investiţii pentru 
producerea şi utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă va putea 
creşte peste 2.000.000 euro, dar nu va putea depăşi 3.000.000 Euro. 

                                                
13

 Tinerii agricultori sunt persoanele fizice care se încadrează în următoarele categorii de solicitanţi:  
� persoană fizică care declară că se va autoriza ca PFA, 
� persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/ 2008 cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de 
finanţare a proiectului. 
� Întreprindere individuală înfiiţată în baza OUG nr.44/ 2008 al cărei titular are vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii 
de finanţare a proiectului.  
� Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanţare. 
14

 Zonele montane cu handicap natural şi zonele cu handicap natural sunt definite ca zone defavorizate în cadrul criteriilor de 
selecţie. 
15

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr.1828/ 2006, Declaraţia autorităţii responsabile pentru 
monitorizarea siturilor Natura 2000” se eliberează numai pentru proiecte majore al căror cost total depăşeşte 25 milioane Euro.  
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Creşterea plafonului peste 2.000.000 euro se acordă proporţional cu ponderea 
investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, reprezentând 1.200.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.  

� Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ şi investiţii pentru producerea 
şi utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă va putea creşte 
peste 1.000.000 euro, dar nu va putea depăşi 1.500.000 Euro.  

Creşterea plafonului peste 1.000.000 euro se acordă proporţional cu ponderea 
investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală 
eligibilă a proiectului.  

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 600.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.  

 

III. Pentru forma asociativă 

Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului 
nerambursabil va fi de 40% reprezentând 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparţin 
unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus 
unul din membri).                                                                                                        

 
In continuare este prezentată situaţia sintetică a modului de aplicare a intensităţilor: 
 

 Cazul I Cazul II 
 

Cazul III                    
 

Cazul IV 
 

Cazul V 
 

Intensitate 40% 40% 40% 40% 40% 
10% pentru investiţiile realizate 
de tinerii agricultori – se aplică 
la toată  valoarea eligibilă a 
proiectului 

- 10
% 

- - 10
% 

10
% 

- 10% 10% 

10% pentru investiţiile realizate 
de agricultorii din zonele 
montane cu handicap, plăţi 
Natura 2000 –  se aplică la toată  
valoarea eligibilă a proiectului 

- - 10
% - 10

% - 10
% 10% - 

10% pentru investiţiile având 
drept scop implementarea 
noilor provocări – se aplică  
numai la valoarea eligibilă a 
acestor investiţii, pentru care 
se elaborează deviz separat 

- - - 
10
% - 

10
% 

10
% 10% - 

 - - - -      
INTENSITATE FINALĂ 
PROIECT  

De până la 
50% 

De până la 
60% 

De până 
la 70% 

De până 
la 50% 
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Verificare la GAL      DA����  sau   NU����  
 
6.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil şi 
respectă valoarea maximă eligibilă aşa cum sunt prezentate la punctul 6.1? 
 

Verificare la GAL      DA����  sau   NU����  
 
6.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public 
nerambursabil? 
 

Verificare la GAL   DA����  sau   NU����     Nu este cazul���� 
 
Observaţiile GAL:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………......................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
7. Pentru respectarea condiţiei minime privind Îmbunatăţirea performanţei generale a 
exploataţiei agricole solicitantul trebuie să îndeplinească unul sau mai multe obiective 
de ordin tehnic, economico-finaciar sau de mediu. 
 
Obiectivele de ordin economico-financiar sunt: 
a)  reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei 
agricole; 
b) creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole; 
c) creşterea viabilităţii economice. 
 
În vederea verificării obiectivelor a), b) expertul verifică daca solicitantul  a prevăzut în 
studiul de fezabilitate/memoriul justificativ  o strategie privind reducerea costurilor de 
producţie, modalitatea de creştere a rentabilităţii economice a exploataţiei agricole sau 
dacă  a prezentat o strategie de creştere a valorii adaugate  brute a exploataţiei 
agricole. 
Dacă solicitantul  a prevăzut în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ  o strategie 
privind reducerea costurilor de producţie, modalitatea de creştere a rentabilităţii 
economice a exploataţiei agricole sau dacă  a prezentat o strategie de creştere a valorii 
adaugate  brute a exploataţiei agricole, expertul bifează caseta DA corespunzatoare 
acestei condţii minime.  
 
În vederea verificării obiectivului c) , expertul va verifica cele două condiţii cumulate: 
-  rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie 
pozitiv/ veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor individuale şi  întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind 
veniturile realizate (formularul 200); 
- indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice care trebuie să se 
încadreze în limitele menţionate. Pentru aceasta, expertul completează Matricea de 
evaluare a viabilitătii economice  a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau 
Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi  întreprinderi familiale). 
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Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B 
(persoane juridice) 
 
Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în 
limitele menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la 
urmatorii indicatori:   
 

- Rata rezultatului din exploatare,  
- Durata de recuperare a investiţiei,  
- Rata rentabilitătii capitalului investit,  
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,  
- Rata îndatorării,  
- Valoarea actualizată netă (VAN),  
- Disponibil de numerar curent.  

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au 
menţiunea “N/A”.  
 
Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod 
automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” 
pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus.  
 
Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică  dacă, pentru perioada de 
proiecţie cuprinsă între anii 1-5 (de la finalizarea investiţiei şi darea acesteia în 
exploatare) – coloanele 5-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în 
coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti 
indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.  
Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul 
indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începand cu anul în care se obţine 
producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului. 
 
Dacă  indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ 
este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzatoare acestei condiţii minime. 
 
Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa C 
(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) 
 
Verificarea indicatorilor  economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în 
limitele menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la 
următorii indicatori: 
 
- Durata de recuperare a investiţiei 
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar 
- Valoarea actualizată neta (VAN) 
- Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei 
 
Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au 
menţiunea “N/A”.  
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Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod 
automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” 
pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus. 
 
 
Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică dacă pentru perioada de proiecţie 
cuprinsă între anul 1- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investiţei şi darea acesteia în 
exploatare) – coloanele 5-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în 
coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti 
indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.   
Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul 
indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obţine 
producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului. 
 
Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ 
este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzătoare acestei condiţii minime. 
 
Verificare la GAL       DA����  sau    NU���� sau Nu este cazul ����
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Matrice de verificare a viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice) 

  

Anul Limita 
indicator 

UM 

Total an 1 
Total an 

2 
Total an 3 

Total    an 
4 

Total an 
5 Diferente Validare criterii 

Nr.crt. Specificaţie  Valoare  

1 2 3 
4 

                       
5  

                     
6  

                      
7  

                      
8  

                      
9  

10 11 

1 

Valoare investiţie (VI) - 
valoare totală a proiectului 
fără TVA, preluată din 
Bugetul Indicativ Anexa G 

N/A LEI   

Nu sunt 
diferenţe 

N/A 
Valoare investiţie (VI) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 

indicatori  

N/A LEI   

2 

Veniturile din exploatare 
(Ve) - se înscriu valorile din 
proiecţia contului de profit şi 
pierdere, rândul 5, aferente 
perioadei respective 

N/A 

 LEI  

          

Nu sunt 
diferenţe N/A 

Veniturile din exploatare 
(Ve) - calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

N/A 

 LEI  

          

3 

Cheltuieli de exploatare 
(Ce) - se înscriu valorile din 
proiecţia contului de profit şi 
pierdere, rândul 10, aferente 
perioadei respective 

N/A 

 LEI  

          

Nu sunt 
diferenţe 

N/A 
Cheltuieli de exploatare 
(Ce) -  calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

N/A 

 LEI  

          

4 

Rata rezultatului din 
exploatare (rRe) - se 

calculează automat diferenţa 
dintre Ve şi Ce introduse, 

raportat la Ve - minim 10% 

minim 
10% din 

Ve 
 %  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
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Rata rezultatului din 
exploatare (rRe) - calculată 

de solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

minim 
10% din 

Ve  %  

          

5 

Flux de numerar din 
activitatea de exploatare - 
linia P din Anexa B8 aferent 

perioadei respective 

N/A 

 LEI  

            N/A 

6 

Durata de recuperare a 
investiţiei (Dr) -  se 

calculează automat ca raport 
între VI şi Fluxul de numerar 

net actualizat mediu pe 
orizontul de 12 ani 

maxim 12  

 ANI  

#DIV/0! 

#DIV/0! #DIV/0! 

Durata de recuperare a 
investiţiei (Dr) - calculată de 
solicitant, conform tabelului 
de indicatori  

maxim 12  

 ANI  

  

7 

Rata rentabilităţii 
capitalului investit (rRc) - 
se calculează automat ca 

raport între Fluxul de 
numerar din activitatea de 

exploatare şi (VI) 

minim 5% 

 %  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/    ! #DI    /0! 
Rata rentabilităţii 

capitalului investit (rRc) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 

indicatori  

minim 5% 

 %  

          

8 

Flux de lichidităţi net al 
perioadei - linia Q din fluxul 
de numerar pentru anii 1-5, 

se introduce pentru perioada 
aferentă 

N/A 

 Numeric  

          

#DIV/0! #DIV/0! (PDCTML) Plăţi de dobânzi 
la credite pe termen mediu 
şi lung - linia C2 din fluxul 
de numerar pentru anii 1-5, 

se introduce pentru perioada 
aferentă 

N/A 

 Numeric  
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(RCTML) Rambursări de 
credite pe termen mediu şi 
lung - linia C1 din fluxul de 
numerar pentru anii 1-5, se 
introduce pentru perioada 

aferentă 

N/A 

 Numeric  

          

Rata acoperirii prin fluxul 
de numerar (RAFN) - se 
calculează automat ca raport 
între Fluxul de numerar din 
exploatare aferent perioadei 
respective şi suma 
(PDCTML+RCTML) -  
trebuie să fie >= cu 1.2 

>=1,2 

 Numeric  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata acoperirii prin fluxul 
de numerar (RAFN) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

>=1,     

 Numeric  

          

  

(D>1)Datorii ce trebuie 
plătite într-o perioadă mai 
mare de un an - linia IV din 
sheetul bilanţ - se introduce 
pentru perioada aferentă 

N/A 

 Numeric  

          

#DIV/0! #DIV/0! 

(A) Total activ  - din sheetul 
bilanţ şi se introduce pentru 
perioada aferentă 

N/A 
 Numeric  

          

Rata îndatorării (rI) - se 
calculează automat ca raport 
între (D>1) şi total activ (A) -  
trebuie să fie maxim 60% 

maxim 
60% 

 %  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Rata îndatorării (rI) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

maxim 
60% 

 %  

          

10 Rata de actualizare  N/A    8%   N/A 

  
Valoare actualizată neta 
(VAN) - trebuie să fie 
pozitivă 

>=0 LEI   
Nu sunt 
diferente 

Respecta criteriu 
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Valoare actualizată netă 
(VAN) - calculată de 
solicitant, conform tabelului 
de indicatori  

>=0 LEI   

12 

Disponibil de numerar la 
sfârşitul perioadei - se 
preiau valorile din linia S, 
Anexa B7, aferente 
perioadei respective - trebuie 
să fie pozitiv 

>=0 LEI           

Nu 
sunt    difer    nte 

Respecta criteriu 

Disponibil de numerar la 
sfârşitul perioadei, 
conform tabelului de 
indicatori  

>=0 LEI           

                    

Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"? 

                   

Verificare la GAL 
                       

DA  

 

sau  

 

NU 
 

        
 



26 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni 

 

 
Matrice de verificare a viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale) 

Anul Limită 
indicator 

UM 

Total an 
1 

Total an 
2 Total an 3 

Total an 
4 

Total an 
5 Diferenţe Validare 

criterii 
Nr.crt. Specificaţie  Valoare  

1 2 3 4 
                       

5  
                     
6  

                      
7  

                      
8  

                      
9  10 11 

1 

Valoare investiţie (VI) - 
valoare totală a proiectului 
fără TVA, preluată din 
Bugetul Indicativ  

N/A LEI   

Nu sunt 
diferenţe N/A 

Valoare investiţie (VI) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

N/A LEI   

2 

Disponibil de numerar la 
sfârşitul perioadei  (linia 
60 din sheetul 
"Încasări_plaţiAnii1-5 
prognoza") 

>=0 

 LEI  

          

Nu sunt 
diferenţe 

Respectă 
criteriu Disponibil de numerar la 

sfârşitul perioadei 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori     

>=0 

 LEI  

          

3 

Durata de recuperare a 
investiţiei (Dr) -  se 

calculează automat ca 
raport între VI şi Fluxul de 

numerar net actualizat 
mediu pe orizontul de 12 

ani 

maxim 
12  

 ANI  

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
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Durata de recuperare a 
investiţiei (Dr) - calculată 
de solicitant, conform 
tabelului de indicatori  

maxim 
12  

 ANI  

  

4 Rata de actualizare %   8% N/A N/A 

5 

Credite contractate la 
bănci şi dobânzile 

aferente (rate şi dobânzi), 
inclusiv cele aferente 

proiectului (linia 42 din 
sheetul "Încasări_plăţi 

Anii1-5 prognoza") 

N/A 

 Numeric  

          

#VALUE! 
Nu 

respectă 
criteriu! 

Încasări  din activitatea 
agricolă +Încasări din 
activităţi productive, 

prestări servicii etc.(linia 
33 din sheetul 

"Încasări_plăţi Anii1-5 
prognoza") 

N/A 

 Numeric  

          

Plăţi pentru desfăşurarea 
activităţilor 

productive(linia 44 din 
sheetul "Incasări_plăţi 

Anii1-5 prognoza") 

N/A 

 Numeric  

          

Plăţi pentru desfăşurarea 
activităţilor agricole(linia 
48 din sheetul 
"Încasări_plăţi Anii1-5 
prognoza") 

N/A 

 Numeric  

          

Rata acoperirii prin fluxul 
de numerar (RAFN)  >=1,2  Numeric  

Nu este 
cazul ! 

Nu este 
cazul ! 

Nu este 
cazul ! 

Nu este 
cazul ! 

Nu este 
cazul ! 
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Rata acoperirii prin fluxul 
de numerar (RAFN) - 
calculată de solicitant, 
conform tabelului de 
indicatori  

>=1,2 

 Numeric  

          

6 

Valoare actualizată netă 
(VAN) - trebuie să fie 
pozitivă 

>=0 LEI   

Nu sunt 
diferenţe 

Respectă 
criteriu Valoare actualizată netă 

(VAN) - calculată de 
solicitant, conform tabelului 
de indicatori  

>=0 LEI   

                    

Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"? 
                    

Verificare la GAL 
                       

DA  

 

sau  

 
NU 
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Observaţiile GAL  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................... 
8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) 
şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
 

(ex. de condiţii create artificial pentru a beneficia de plăţi: fracţionarea artificială a 
investiţiei/terenului/patrimoniului cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii 
sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură; 
farâmiţarea exploataţiei agricole în scopul accesării de către fermieri a unor porţiuni din 
aceeaşi exploataţie agricolă; aceiaşi acţionari în mai multe firme solicitante de finanţare 
nerambursabilă; schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor/categoriei drumurilor în 
funcţie de alocarea disponibilă pentru o măsură, etc.). 
 

Verificare la GAL      DA����  sau   NU����  
 

 
 
9. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este 
eligibil: 

 
Verificare la GAL      DA����  sau   NU����  
 

 
GAL 
 
Verificat de …………………. .........  Şef  SVCF-Manager proiect GAL 
Semnătura .................……………   DATA   …./…../201. 
 
Întocmit de ……………………        Expert GAL  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../201. 

 
Observaţiile GAL: 
(Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă 
este cazul; 
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este 
cazul) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare  
Se preia numărul de înregistrare din cererea de finanţare confruntîndu-se şi cu numărul 
de înregistrare din fişa de verificare a conformităţii E2.1 completat conform secţiunii ES2, 
punctul 3 „Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare. 
 
Obiectivele şi tipul proiectului: 
Se verifică dacă proiectul reprezintă o investiţie nouă sau o modernizare (punctul A6.2 din 
Cererea de finanţare) conform definţiilor de mai jos şi se bifează caseta corespunzatoare 
din Fişa de verificare E3.1. 
Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii montaj, utilaje, instalaţii, care se 
realizează pe amplasamente noi pentru construcţiile existente cărora li se schimbă 
destinaţia sau pentru construcţii aparţinând exploataţiilor cărora li s-au retras autorizaţiile 
de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială; 
Modernizarea – cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, 
reutilarea şi refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unitătilor  în funcţiune şi cu 
autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale; 
 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 
 
1.1  Solicitantul aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili pentru măsura 121? 
Această verificare constă în asigurarea că solicitantul aparţine categoriilor de 
solicitanţi eligibili menţionaţi în Ghidul solicitantului pentru măsura 121 şi în Fişa 
măsurii 121.  
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
11. Certificatul de înregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului conform Legii 
nr. 359/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
sau 
Hotărâre judecătoreasca definitivă 
pronunţată pe baza actului de constituire şi a 
statutului propriu însoţită de Statutul 
Societăţii agricole 
  
şi dacă este cazul  
 
Aviz de recunoaştere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
 
18. Alte documente justificative (se vor 
specifica după caz): 
18.1.Angajamentul persoanelor fizice de a 
se autoriza în PFA/ întreprinderi individuale 
în termen de 30 de zile de la primirea 
Notificării privind selectarea cererii de 
finanţare. 

11. Se va verifica concordanţa informaţilor 
menţionate în paragraful B1.1 cu cele 
menţionate în document: numele societăţii, 
statutul juridic al acestuia, (inclusiv controlul 
documentelor originale cu ocazia verificării 
pe teren). 
Pentru grupul de producători care prezintă 
Avizul de recunoaştere, se verifică dacă i s-
a retras recunoaşterea în « Registrul cu 
grupurile de producători carora li s-a retras 
recunoasterea », aflat pe site-ul MADR.  
Grupul de producători caruia i s-a retras 
recunoaşterea, grupul de producători 
recunoscut preliminar şi organizaţiile de 
producători nu sunt beneficiari eligibili. 
Organizaţiile de producători din sectorul 
legume şi fructe nu sunt eligibile în cadrul 
măsurii 121. 
In cazul în care solicitantul este o persoană 
fizică neautorizată, expertul verifică dacă 
angajamentul specifică faptul că în termen 
de 30 zile lucrătoare de la data primirii 
notificării solicitantul va transmite certificatul 
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 de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului şi autorizaţia pentru persoană 
fizică autorizată/ întreprindere individuală 
conform OUG 44/2008. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată că solicitantul se încadreaza în categoriile de solicitanţi eligibili, 
va bifa casuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “da” pentru 
verificare. In caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă. 
 
Atenţie! 
In cazul persoanelor fizice neautorizate la momentul depunerii cererii de finanţare 
expertul va preciza acest lucru la rubrica Observaţii. 
Cererea de finanţare în cauză şi solicitantul acesteia se vor preciza în Lista cererilor de 
finanţare eligibile (Formularul E6.1).   
 
1.2 Solicitantul respectă condiţiile de eligibilitate? 
Verificarea se bazează pe informaţiile menţionate în paragraful B din formularul de Cerere de 
finanţare, documentele anexate şi verificare baza de date IACS. 

 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi – formularul 20, 
formularele 30 şi 40) precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară sau depuse la 
Registrul Comerţului însoţite de confirmarea 
de depunere cu sumele de control,  în care 
rezultatul operaţional (rezultatul de 
exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 
0). Excepţie fac solicitanţii care nu au 
înregistrat venituri din exploatare. sau  
Pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi  întreprinderi 
familiale: 
Declaraţie specială privind veniturile 
realizate în anul precedent depunerii 
proiectului  înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 200), în care  
rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv 
(inclusiv 0); 
sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară, în cazul 
solicitanţilor care nu au desfaşurat activitate 
anterior depunerii proiectului. 
Sau 
Situaţiile financiare (bilanţ,  cont de profit şi 
pierderi şi formularele 10, 20, 30 şi 40) prin 
care dovedesc că nu au inregistrat venituri 
din exploatare.  

2.Se verifică dacă documentul  este 
înregistrat la Administraţia Finanţelor 
Publice sau depus la Registrul Comerţului.  
Pentru unităţile pentru care s-a înregistrat 
bilanţul la Administraţia financiară sau s-a 
depus la  Registrul Comerţului se verifică 
dacă rezultatul operaţional (rezultatul de 
exploatare din bilanţ) al anului precedent 
depunerii cererii de finanţare să fie pozitiv 
(inclusiv 0) - cu excepţia solicitanţilor care 
nu au înregistrat venituri din exploatare / în 
cazul persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi  întreprinderi 
familiale--veniturile să fie cel puţin egale cu 
cheltuielile.  
In cazul în care anul precedent depunerii 
cererii de finanţare  este anul înfiinţării nu 
se analizează rezultatul operaţional care 
poate fi negativ. 
In cazul persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi  întreprinderi 
familiale - veniturile pot fi negative. 
 
Pentru solicitanţii a caror activitate a fost 
afectată de calamităţi naturale se verifică 
prezentarea situaţiilor financiare/ Declaraţie 
specială aşa cum este precizat în coloana 
documente justificative însoţit de  Procesul 
verbal de constatare şi evaluare a 
pagubelor.  
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Pentru solicitantii a caror activitate a fost 
afectata de calamitati naturale (inundatii, 
seceta excesiva etc.) se va prezenta: 
- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10,  
contul de profit şi pierderi – formularul 20,  
formularele 30 şi 40) din unul din  ultimii trei  
ani precedenti anului depunerii proiectului 
însotite de confirmarea de depunere cu 
sumele de control, in care productia nu a fost 
calamitata iar rezultatul operational 
(rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie 
pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la 
Administraţia Financiară sau depuse la 
Registrul Comerţului. 
- in cazul persoanelor fizice autorizate, 
intreprinderilor individuale şi  intreprinderilor 
familiale: 
- Declaratie speciala privind veniturile 
realizate  inregistrata la Administraţia 
Financiară (formularul 200), în care rezultatul 
brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0); 
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta 
documente (ex.: Proces verbal de constatare 
şi evaluare a pagubelor) emise de 
organismele abilitate (de ex.: Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă)   
 
7. Certificate care să ateste lipsa 
datoriilor restante fiscale şi sociale emise 
de Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi 
de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 
social şi puncte de lucru (numai în cazul în 
care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor) şi graficul de reeşalonare a 
datoriilor catre bugetul consolidat (dacă este 
cazul) 
 
 
10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului care specifică, 
codul CAEN conform activităţii pentru care 
solicită finanţare, existenţa punctului de lucru 
(dacă este cazul) şi că nu se află în proces 
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicată), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicată” 
 
11. Certificatul de înregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului conform 
legislaţiei în vigoare 

. 
 
7. Se verifică  dacă : 
- Certificatul de atestare fiscală va avea 
obligatoriu completată secţiunea C-
Iinformaţii pentru verificarea eligibilităţii 
persoanelor juridice pentru accesarea 
fondurilor externe nerambursabile, pct.a): 
diferenţa dintre obligaţiile de plată restante 
cuprinse în secţiunea A şi sumele 
menţionate la secţiunea B trebuie să fie 
egală cu 0 (zero); 
- Certificatul de atestare fiscală privind 
impozitul şi taxele locale trebuie să 
menţioneze clar lipsa datoriilor locale, sau 
bararea liniiei în care ar trebui să fie 
menţionate). 
 
10. Se verifică dacă solicitantul nu este în 
curs de lichidare, fuziune, dizolvare, 
divizare conform Legii nr. 31/1990, 
reorganizare judiciară sau faliment conform 
Legii nr. 85/2006, republicată. 
. Se verifică valabilitatea documentului şi 
numărul de înregistrare. 
 
 
 
 
 
11. Se va verifica concordanţa informaţilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele 
menţionate în document: numele societăţii, 
adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 
înmatriculare ; valabilitatea documentului 
(inclusiv controlul documentelor originale cu 
ocazia verificării pe teren). 
Expertul va verifica dacă activitatea 
desfaşurată ca urmare a realizării investiţiei 
este  în conformitate cu documentele 11 
sau 10 din care trebuie să reiasă activităţile 
cu cod CAEN specific activităţii  vizată de 
proiect. 
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sau  
Hotărâre judecătorească definitivă 
pronuntată pe baza actului de constituire şi a 
statutului propriu (în cazul Societăţilor 
agricole) însoţită de Statutul Societăţii 
agricole 
 
şi dacă este cazul / 
 
Aviz de recunoaştere pentru grupurile de 
producători emis de MADR  
3. Documente solicitate pentru terenul 
agricol:  
a1) Copie după actul de proprietate al 
terenului şi/sau 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, perioada de 
arendare şi/sau contractul de concesiune 
şi/sau orice alt document care să certifice 
dreptul de folosinţă al terenului 
şi 

a2) Documente verificate şi listate de 
expertul OJPDRP din baza de date IACS de 
la APIA: 

- print screen cu datele privind exploataţia 
agricolă în care apare codul unic de 
identificare, suprafaţa utilizată, culturile 
aferente, necesare pentru calculul UDE. 
Documentul se listează de expertul OJPDRP 
din baza de date IACS şi se anexează la 
dosarul Cererii de finanţare. 

Observaţie: 

In situaţia în care expertul OJPDRP nu poate 
accesa  IACS, APDRP va solicita APIA 
pentru obţinerea documentului privind 
înscrierea în Registrul unic de identificare şi 
a print-screenului solicitantului respectiv.  
 
Copie din Registrul Agricol emis de Primării 
care să certifice dreptul de proprietate 
şi/sau de folosinţă (arenda/concesionare) 
al terenului pentru baza de producţie, cu 
ştampila primăriei şi menţiunea „Conform 
cu originalul”. 
b) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădiri şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi 
realizate investiţiile:  

3. Pentru suprafaţa ce va fi deservită de 
utilajele achiziţionate se va verifica dacă 
documentele care dovedesc dreptul de 
proprietate sau folosinţă sunt încheiate în 
numele solicitantului şi sunt semnate şi 
ştampilate de către parţile implicate. 
Pentru dovedirea dreptului de folosinţă 
asupra terenului agricol care face obiectul 
proiectului depus de către Societăţile 
agricole înfiinţate conform legii nr. 36/1991 
cu modificările şi completările ulterioare, 
expertul verifică tabelul centralizator emis şi 
ştampilat de către Societatea agricolă care 
să cuprindă suprafeţele aduse în folosinţa 
societăţii şi numele membrilor care le deţin 
în proprietate 
Expertul verifică dacă solicitantul se află în 
baza de date IACS de la APIA   şi datele 
privind exploataţia agricolă: codul unic de 
identificare al solicitantului, suprafaţa 
utilizată, structura culturilor. Acest 
document se listează de către expert. 
 
Suprafeţele de teren agricol din aceste 
documente trebuie sţ corespundă cu 
Tabelul CENTRALIZAT al contractelor de 
arendă. 
 
Pentru documentele care certifică dreptul 
de folosinţă asupra terenului agricol pentru 
alte tipuri de contracte încheiate între părţi, 
altele decât arenda sau concesiunea 
trebuie să se aibe în vedere următoarele: 
• Obiectul contractului trebuie să îl 

constituie acordarea dreptului de 
folosinţă asupra terenului pentru 
activitatea specificată în proiect; 

• În cadrul contractului nu trebuie să 
existe neconcordanţe între clauze; 

• În cazul în care contractul face trimitere 
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b1) Actul de proprietate asupra clădirii;  
b2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document încheiat la 
notariat care să certifice dreptul de folosinţă 
al terenului: contract de închiriere, contract 
de comodat pentru terenul pe care este 
amplasată clădirea, valabil inclusiv în 
perioada de monitorizare a proiectului.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de 
adresa emisă de concedent şi  trebuie să 
conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale şi dacă este în graficul de 
realizare a investiţiilor prevăzute în contract 
şi alte clauze;  
- suprafaţa  concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea, şi dacă 
da, să se menţioneze care este suprafaţa 
supusă acestui proces) pentru terenul pe 
care este amplasată clădirea. 
c) Document eliberat de către ANSVSA/ 
DSVSA din care să rezulte efectivul de 
animale deţinut in proprietate: 
• Extras din Registrul Exploataţiei emis de 

ANSVSA/DSVSA/ circumscripţia veterinară 
(adeverinţă eliberată de medicul veterinar 
de circumscripţie) din care să rezulte 
efectivul de animale deţinut in proprietate, 
al păsărilor şi al familiilor de albine şi data 
primei înscrieri a solicitantului în Registrul 
Exploataţiei ;  

• Copie din Registrul Agricol, conformă cu 
originalul, eliberată de la Primăria comunei 
pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea 
ferma zootehnica.  

 

la un alt document, nu trebuie să existe 
neconcordanţe între acesta şi 
prevederile acestui document; 

 
Dacă proiectul prevede realizarea unei 
construcţii definitive, expertul verifică dacă 
solicitantul a prezentat documente care să 
certifice dreptul real principal (drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, 
certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească)/ 
contract de concesiune pentru terenul pe 
care se va realiza investiţia. 
In cazul în care această condiţie nu este 
îndeplinită,există două posibilităţi: 
- cheltuiala cu construcţia respectivă devine 
neeligibilă, dacă restul investiţiei nu depinde 
de realizarea acesteia; 
- proiectul devine neeligibil dacă întreaga 
investiţie depinde de construcţia propusă. 
 
Pentru construcţiile ce urmează a se 
moderniza,  sau în care urmează să fie 
realizate investiţiile se verifică documentele 
care dovedesc proprietatea. Acestea 
trebuie să corespundă datelor prezentate în 
studiul de fezabilitate, să dovedească 
proprietatea solicitantului asupra imobilului 
respectiv, să fie semnate şi ştampilate de 
ambele părţi ş.a. 
 
In cazul contractelor de concesionare se va 
verifica prin adresa emiă de concedent că 
solicitantul respectă clauzele contractuale. 
De asemenea se verifică dacă solicitantul a 
bifat  pct. 4. din Declaraţia F din Cererea de 
finanţare, semnat/ştampilat acest 
document. 
 
În cazul fermelor zootehnice se verifică 
existenţa documentului eliberat de către 
ANSVSA/ DSVSA/ Primăria Comunei din 
care să rezulte efectivul de animale deţinut. 
 

Cererea de finanţare – Sheet: Specific 121; 
Stabilirea categoriei de fermă 

Pentru toţi fermierii se verifică dacă în urma 
calculului din Cererea de finanţare, 
exploataţia se  încadrează în categoria  
<2UDE.  
UDE (unitatea de dimensiune economică) 
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reprezintă 1200 euro.  
In cazul în care ferma are o dimeniune 
economică sub 2 UDE, cererea de finanţare 
va fi declarată neeligibilă. 

Dimensiunea economică a exploataţiei 
agricole se verifică conform calcului din 
cererea de finanţare în sheet-ul specific 
măsura 121 - Stabilirea categoriei de fermă - 
după cum urmează: 
o In cazul exploataţiilor agricole care 
prevăd în cadrul proiectului modernizarea 
acesteia, dimensiunea se va calcula pentru 
anul în curs la data depunerii cererii de 
finanţare  
o In cazul exploataţiilor agricole care 
prevăd activităţi agricole complet noi, 
dimensiunea economică va fi cea rezultată 
ca urmare a realizării investiţiei. 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul consideră că solicitantul respectă aceste condiţii, se va bifa caseta “da” 
pentru verificare. In caz contrar va bifa “nu”, iar cererea de finanţare va fi declarată 
/neeligibilă. 
 
1.3 Solicitantul şi-a însuşit  în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 
răspundere F? 
 
Expertul verifică în Cererea de finanţare dacă sunt bifate căsuţele aferente tuturor 
punctelor existente în Declaraţia pe proprie răspundere, dacă aceasta este datată, 
semnată/ştampilată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată ca sunt 
respectate punctele însuşite prin Declaraţie, acesta bifează da în caseta corespunzătoare 
punctului 1.3.  În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica „Observaţii” iar cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 
 
1.4 Solicitantul se regăseste în Bazele de date privind verificarea dublei finanţări? 
(punctul C din CF), ,  
Evitarea dublei finanţări se efectuează astfel: 
In cererea de finanţare, secţiunea C referitoare la Finanţările  nerambursabile este 
întrebarea: 

� Dacă „Solicitantul a mai obţinut finanţare nerambursabilă?” 
 
Dacă DA, se completează Secţiunea C din cererea de finanţare 

In cazul în care solicitantul a beneficiat de finanţare pentru acelaşi tip de investiţie este 
obligat să depună documentul: 
 

� Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi 
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 
beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru 
aceleaşi tipuri de investiţii (14) 
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Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele: 
- existenţa bifelor/ completarea punctului C din Cererea de finanţare.  
- din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenţei 

financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din programe de 
finanţare nerambursabilă”.  

- Verificarea în Bazele de date cu proiecte SAPARD/FEADR, prin verificarea atât a 
numelui solicitantului cât şi a Codului Unic de Inregistrare ( se ataşează print-screen-ul 
cu rezultatul verificării), astfel:  
� In cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de 

finanţare nerambursabilă dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare, 
sau nu a prezentat documentele menţionate mai sus, cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă. 

� In cazul în care solicitantul a declarat ca proiectul actual prin care se solicită 
finanţare FEADR mai face obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea de 
finanţare va fi declarată neelgibilă. 

� In cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare nerambursabilă se verifică 
în documentul 14 cheltuielile rambursate şi precizează concluzia asupra verificării 
la rubrica Observaţii.  Dacă se regăsesc aceleaşi tipuri de cheltuieli fără o 
justificare, sau nu se aprobă justificarea acestora, expertul bifează caseta DA şi 
diminuează valoarea  proiectul cu valoarea acestor cheltuieli nejustificate. 

� Dacă solicitantul se regaseşte în Bazele de date pentru proiecte SAPARD şi pentru 
proiecte FEADR expertul specifică acest lucru la rubrica Observaţii şi bifează 
caseta corespunzătoare DA. Dacă acesta nu se regăseşte în bazele de date  mai 
sus menţionate, expertul bifează caseta NU.  

 
1.5 Acţionarii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau în derulare în cadrul 
acestei măsuri ? 
 
Expertul verifică dacă solicitantul a bifat caseta corespunzatoare din Declaraţia pe propria 
răspundere. 
Dacă solicitantul a declarat în Declaraţia pe propria răspundere ca acţionarii majoritari au 
în derulare alte proiecte finanţate prin FEADR în cadrul aceleiaşi măsuri, proiectul este 
neeligibil. 
 
1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN principal al activitatii care se finanteaza 
prin proiect, iar in cazul unei  activitati existente, veniturile din activităţile agricole 
reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare? 
Expertul va verifica daca codul CAEN din cererea de finanţare este cel corespunzator 
activitatii finantate prin proiect prezentata in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ şi 
corespunde codului CAEN din Certificatul constatator de la ORC/Certificat de inregistrare 
ORC. De asemenea, se va verifica daca activitatea principala conform Certificatului de la 
Oficiul Registrului Comertului vizeaza activităţi agricole (document nr. 11).  
Expertul verifică dacă din documentul 2.1 reiese că , veniturile din activităţi agricole 
reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare, conform ultimului exercitiu 
financiar incheiat .  
Se verifica daca valoarea „ total venituri din exploatare” mentionata in documentul 2.1, 
corespunde cu valoarea veniturilor din exploatare mentionate in contul de profit şi 
pierderi, randul 10, col. 2, aferent ultimului exercitiu financiar încheiat şi depus la 
Administraţia Financiară/ Registrul Comertului.   
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In cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale şi  intreprinderilor 
familiale se verifica in Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ca veniturile din 
activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 
200 s-au bifat mai multe categorii de venituri.)  
Daca codul CAEN corespunde activităţii agricole pentru care solicita finanţarea şi  pentru 
modernizari, activitatea agricola este activitatea reala (din observaţiile la pct.10 din fisa de 
verificare pe teren), expertul bifează caseta DA, proiectul este eligibil. 
 
Daca codul CAEN nu corespunde celui mentionat de solicitant in cererea de finanţare, 
dar expertul regaseste codul in Certificatul de la ORC si acesta corespunde activităţii 
finantata prin proiect prezentata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ, proiectul 
este eligibil iar expertul il va mentiona la rubrica Observaţii şi va modifica in cererea de 
finanţare considerandu-se eroare de forma şi în acest caz, veniturile agricole trebuie să 
reprezinte cel puţin 50% din total venituri din exploatare.    
    
In cazul in care codul activităţii finantate prin proiect nu se regaseste in Certificatul de la 
ORC , iar in cazul unei activităţi existente, din observaţiile la pct.10 din fisa de verificare 
pe teren reiese ca activitatea nu este în principal cea agricolă, iar veniturile rezultate din 
activităţile agricole sunt mai mici de  50% din totalul veniturilor din exploatare ale 
solicitantului,  proiectul este neeligibil. 
 
Expertul va transmite expertului cu monitorizarea de la CRPDRP copiile semnate ale 
paginilor nr 1 şi 2 ale fisei de verificare E3.1, care cuprind la rubrica Observaţii codul 
CAEN corect pentru a fi modificat in doc.16. 
Transmiterea se va face prin intermediu borderoului E3.3 cu mentiunea ”pag.1 şi 2 din 
formularul E3.1 pentru modificarea codului CAEN”. 
 
 
2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 
 
Această verificare constă în asigurarea că proiectul îndeplineşte toate criteriile generale 
de eligibilitate aplicabile. 
EG1 -  Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al 
măsurii şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice; 
 
Obiectiv general: 
Cresterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane 
şi a factorilor de productie şi indeplinirea standardelor nationale şi a standardelor 
comunitare. 
 
Obiective specifice: 
- Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei inclusiv a celei 
ecologice, precum şi producerea şi utilizarea de energie din surse regenerabile;  
- Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 
- Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 
- Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 
vederea încurajării fenomenului de asociere. 
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In functie de obiectivele propuse prin proiect, expertul verifica in studiul de 
fezabilitate/memoriul justificativ daca obiectivele propuse sunt bine fundamentate 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu 
lucrari de constructii şi/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii şi/sau montaj  
 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se 
specifica faptul ca proiectul nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului şi porcedurii de evaluare adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de 
studiu de impact/ studiu de evaluare 
adecvata, daca este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare initiala -
document  care sa ateste ca solicitantul a 
initiat procedura pentru obtinerea acordului 
de mediu ; 
 
 
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
şi siguranţa alimentelor şi ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor;                                                                                                                             
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentaţiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/ 
notificarii pentru siguranţa 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
8.2 Avizul sanitar privind conformitatea 
proiectului cu conditiile de igienă şi sănătate 
publică  
Sau 
Notificare privind conformitatea proiectului 
cu conditiile de igienă şi sănătate publică 
Sau, 

Se  verifică dacă in cadrul doc.1, este 
descrisa conformitatea proiectului cu 
obiectivul general al măsurii şi cu cel 
putin unul dintre obiectivele specifice  
 şi se bazeaza pe informaţiile 
prezentate de catre solicitant in acest 
document. 
 
Verificarea indeplinirii standardelor 
nationale şi a standardelor 
comunitare se face astfel: 
Indeplinirea standardelor  este 
certificata de documentele sanitar, 
sanitar veterinar, şi de mediu pentru 
proiect şi de autorizatiile prezentate 
pentru unitatile in functiune, eliberate 
de institutiile competente, de 
specialitate ale statului (Ministerul 
Mediului şi Padurilor, Agenţia 
Naţională Sanitara Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, 
Ministerul Sanatatii, Ministerul 
Agriculturii  
Expertul va verifica concordanta 
datelor din studiul de 
fezabilitate/memoriul justificativ  cu 
datele din documentele eliberate de 
institutiile competente: 
- numele solicitantului, titlul 
proiectului,  localizarea investitiei,  
- daca aceste documente precizeaza 
concordanta cu legislatia in vigoare  
- daca aceste documente prevad  
conditii de implementare 
- daca aceste conditii se regasesc in 
realizarea investitiei prin cheltuieli 
cuprinse in bugetul indicativ al 
proiectului. 
 In cazul unitatilor care se 
modernizeaza se verifica existenta 
autorizaţiilor de funcţionare/ 
notificarea de constatare a 
conformităţii cu legislatia 
sanitara/sanitar veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor/ dovada 
Înregistrarii unităţii sanitar-veterinare 
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Notificare ca investiţia nu face obiectul 
evaluarii conditiilor de igienă. 
 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotărâre judecătorească definitivă 
pronuntata pe baza actului de constituire şi 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole) insotita de Statutul Societatii 
agricole 
 
şi dacă este cazul 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
 
 
9. Pentru unitatile care se modernizeaza 
şi se autorizeaza/avizeaza conform 
legislatiei in vigoare:  
9.1 Autorizaţie sanitara/ Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara emise cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii   
9.2 Autorizatie sanitara veterinară/Dovada 
Înregistrarii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor a unităţii valabile la 
momentul depunerii cererii de finanţare / 
Notificare de constatare a conformităţii cu 
legislatia sanitara veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor emise cu cel mult un 
an inaintea depunerii cererii  
9.3  Nota de constatare privind conditiile 
de mediu emisa cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii   
 
15.2. Document emis de către grupul de 
producători / societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă/ organizatie de 
imbunatatiri funciare/ Organizatia 
Interprofesională pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă 
că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de documentul de înfiinţare al 
acestora. (act constitutiv şi statut)  
Documentul privind calitatea de membru: 
- pentru societati agricole in baza 
lg.36/1991-declaratie scrisa aprobată de 
fondatori sau membrii consiliului de 
administratie; 

şi pentru siguranţa alimentelor/ Nota 
de constatare privind conditiile de 
mediu pentru unităţile în funcţiune, , 
în acord cu legislaţia în vigoare 
emise/vizate cu cel mult un an 
inaintea depunerii cererii de finanţare. 
După verificarea conformitatii cu 
obiectivul general, se verifica 
conformitatea cu cel putin unul din 
obiectivele specifice, iar in fisa de 
verificare E3.1 expertul va bifa acele 
obiective specifice propuse a fi atinse 
in cadrul proiectului. 
Acesta va verifica daca documentele 
atasate (5, 8, 11) sunt relevante şi 
pentru  verificarea conformitatii 
proiectului cu cel putin unul din 
obiectivele specifice. 
Introducerea şi dezvoltarea de 
tehnologii şi procedee noi, 
diversificarea producţiei, ajustarea 
profilului, nivelului şi calităţii producţiei 
la cerinţele pieţei inclusiv a celei 
ecologice, precum şi producerea şi 
utilizarea de energie  din surse 
regenerabile precum şi cresterea 
veniturilor exploatatiilor agricole se 
verifica in conformitate cu precizarile 
solicitantului din studiul de 
fezabilitate/memoriul justificativ. 
 
Verificarea conformitatii cu Obiectivul 
specific privind Adaptarea la 
standarde, se verifica in baza Avizelor 
emise de autoritatile competente 
(document 5, document 8).  
 
In cazul proiectelor care 
implementeaza investiţii privind 
producerea şi utilizarea de energie 
regenerabila se verifica precizarile din 
cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriul justificativ şi 
bugetul indicativ in acest sens. 
In cazul obiectivului privind sprijinirea 
membrilor grupurilor de producatori  
sau ai altor forme se verifica daca 
solicitantul a atasat Avizul de 
recunoastere sau Document emis de 
către grupul de producători / 
societatea cooperativă / cooperativă 
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- pentru societati cooperative in baza 
lg.1/2005- cerere de inscriere aprobată de 
adunarea generala; 
- pentru cooperativele agricole in baza 
lg.566/2004- cerere de aderare avizata de 
consiliul de administratie şi aprobată de 
adunarea generala. 
- pentru organizatii de imbunatatiri funciare 
in baza lg.138/2004-adeziunea la statut şi la 
hotărârile adunărilor generale adoptate până 
la acea dată, precum şi dovada platii 
contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe 
anul în curs. 
- pentru Organizatia Interprofesională pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA), 
document avizat de consiliul director, din 
care să reiasă că solicitantul este membru al 
acesteia însoţit de statutul organizatiei. 
 

agricolă/ organizatie de imbunatatiri 
funciare din care să reiasă că 
solicitantul este membru al 
acesteia însoţit de documentul de 
înfiinţare al acestora.  
Acest obiectiv este indeplinit daca 
solicitantul este membru al unui grup 
de producatori, al unei societati 
cooperative, al unei cooperative 
agricole, organizaţie de îmbunătăţiri 
funciare sau este constituit ca 
societate agricola, grup de 
producatori, societate cooperativa 
sau cooperativa agricola 
 
Daca proiectul pentru care solicita 
finanţarea se incadreaza in 
obiectivele măsurii, expertul bifează 
in caseta destinata obiectivului 
măsurii din coloana DA.  
In cazul in care expertul considera ca 
nu este detaliata/ fundamentata 
conformitatea proiectului cu 
obiectivele măsurii, acesta poate 
solicita iinformaţii suplimentare prin 
intermediul formularului E3.4, bifand 
caseta corespunzatoare din coloana 
« Solicitare de iinformaţii 
suplimentare ». 
 
ATENŢIE! 
Operaţiunea de depozitare este 
cheltuială eligibilă pe măsura 121 
dacă se depozitează numai producţia 
fermei respective, iar capacitatea 
depozitului este corelată cu producţia 
obţinută în cadrul fermei, asigurându-
se astfel demarcarea cu masura 123.     
Daca proiectul nu respecta 
conformitatea cu obiectivul general 
al măsurii şi cu cel putin unul din 
obiectivele specifice, criteriul de 
eligibilitate nu este indeplinit, iar 
expertul va bifa in caseta 
corespunzatoare din coloana NU 

 
Daca in urma verificarii efectuate conform specificarilor de la “puncte de verificat” expertul 
constata ca proiectul este in conformitate cu obiectivul general sau cu cel putin unul din 
obiectivele specifice, bifează caseta corespunzatoare din coloana DA din fişa de verificare 
(paragraf 2 – EG1 din formularul E3.1.). În caz contrar, expertul bifează in coloana NU şi 
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motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de 
eligibilitate), iar cererea de finanţare va fi declarata neeligibila..  
In cazul obiectivelor specifice cu care proiectul nu este in conformitate expertul bifează “Nu 
este cazul” cu exceptia a cel putin unul dintre acestea care trebuie sa fie indeplinit 
concomitent cu obiectivul general. 
 
EG2. Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei20 şi să demonstreze 
îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în 
exploatare a investiţiei; 
 a) proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte 
cu lucrari de constructii şi/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii şi/sau montaj  
 
3. Documente solicitate pentru terenul 
agricol:  
a1) Copie după actul de proprietate al 
terenului şi/sau tabel centralizator emis de 
Primarie semnat de persoanele autorizate  
conform legii continand sumarul 
contractelor de arendare cu suprafetele 
luate in arenda pe categorii de folosinta, 
perioada de arendare şi/sau contractul de 
concesiune şi/sau orice alt document care 
sa certifice dreptul de folosinta al terenului 
şi 

a2) Documente verificate şi listate de 
expertul OJPDRP din baza de date IACS de 
la APIA: 

- print screen cu datele privind exploataţia 
agricola in care apare codul unic de 
identificare, suprafata utilizata, culturile 
aferente, necesare pentru calculul UDE. 
Documentul se listeaza de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS şi se 
anexeaza la dosarul Cererii de finanţare. 

Observatie: 

In situatia in care expertul OJPDRP nu 
poate accesa  IACS, APDRP va solicita 
APIA pentru obtinerea documentului privind 
inscrierea in Registrul unic de identificare şi 
a print-screenului solicitantului respectiv.  

 
Copie din Registrul Agricol emis de 

1. Se  verifică dacă proiectul pentru 
care solicita finanţarea se incadreaza 
in potentialul agricol al zonei conform 
amplasarii proiectului (a suprafetelor 
vizate de proiect) şi a planului de 
cultura prezentat in doc. 1.  
Pentru verificarea  daca proiectul este 
in acord cu potentialul agricol al zonei 
se va utiliza “Studiul pentru 
determinarea zonelor cu potential, a 
zonelor geografice şi marjelor brute 
standard unitare pentru proiectele din 
cadrul măsurii 3.1 Investiţii in 
exploatatii agricole din Programul 
SAPARD” ASAS-ICPA şi ICDEA, 
2004, (Anexa nr. 10 la Ghidul 
solicitantului pentru masura 121) 
Astfel, pentru ca un proiect sa fie 
considerat ca fiind in acord cu 
potentialul agricol al zonei, expertul va 
verifica daca cel putin 75% din 
structura plantelor de cultura sau din 
efectivul de animale vizat de proiect 
se incadreaza in comuna/comune cu 
potential mediu respectiv ridicat. 
Pentru specii care nu se regasesc in 
studiul precizat mai sus, se va verifica 
daca adresa Directiei  Agricole 
Judetene confirma ca proiectul este 
amplasat in zona cu potential mediu 
şi/sau ridicat.  
*In cazul lor pentru infiintarea de 
culturi cu specii forestiere cu ciclu 
scurt de productie şi regenerare pe 
cale vegetativa, in scopul producerii 
de energie regenerabila, expertul va 
verifica in studiul de 
fezabilitate/memoriul justificativ daca 
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Primării care să certifice dreptul de 
proprietate şi/sau de folosinţă 
(arenda/concesionare) al terenului 
pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea „Conform cu 
originalul”. 
 
 
b) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădiri şi/sau terenurile) pe care sunt/vor 
fi realizate investiţiile:  
b1) Actul de proprietate asupra clădirii;  
b2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document incheiat la 
notariat care sa certifice dreptul de folosinta 
al terenului: contract de inchiriere, contract 
de comodat pentru terenul pe care este 
amplasata cladirea, valabil inclusiv in 
perioada de monitorizare a proiectului.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de 
adresa emisă de concedent şi  trebuie să 
conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale şi dacă este în graficul de 
realizare a investiţiilor prevăzute în contract 
şi alte clauze;  
- suprafaţa  concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea, şi 
dacă da, să se menţioneze care este 
suprafaţa supusă acestui proces) pentru 
terenul pe care este amplasată clădirea. 
c) Document eliberat de către ANSVSA/ 
DSVSA din care să rezulte efectivul de 
animale detinut in proprietate: 
• Extras din Registrul Exploatatiei emis de 

ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia 
veterinară (adeverinţă eliberată de 
medicul veterinar de circumscripţie) din 
care sa rezulte efectivul de animale 
detinut in proprietate, al păsărilor şi al 
familiilor de albine şi data primei inscrieri a 
solicitantului in Registrul Exploatatiei ;  

• Copie din Registrul Agricol, conformă cu 
originalul, eliberată de la Primăria 
comunei pe raza căreia îşi desfăşoară 
activitatea ferma zootehnica.  

 
13. Autorizaţia de plantare pentru 
proiectele care vizează înfiinţarea sau 

cerintele optime ale speciei corespund 
cu caracteristicile pedo-climatice ale 
zonei in care este amplasata cultura.  
Pentru specii cultivate in spatii 
protejate, precum şi pentru investiţiile 
în apicultură nu este necesar ca 
proiectul sa fie in acord cu potentialul 
agricol al zonei, in acest caz, expertul 
bifează caseta corespunzatoare din 
coloana “Nu este cazul”. 
Pentru situatiile in care tipurile de 
culturi şi/sau speciile de animale şi 
păsări  vizate de proiect sunt 
amplasate in zone in care acestea nu 
se incadreaza in potential agricol 
mediu sau ridicat, expertul verifica 
daca  documentele justificative 
atasate de solicitant dovedesc 
amplasarea in zone cu potential 
mediu şi/sau ridicat Acestea trebuie 
sa certifice incadrarea proiectului in 
zone cu potential mediu sau ridicat, sa 
fie avizate de Directiile  Agricole 
Judetene sau emise de institutii 
abilitate. 
Daca este cazul proiectului, se verifica 
daca informaţiile precizate in acest 
sens in documentul 1 corespund cu 
cele din documentele 3, 12 şi 13 . 
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reabilitarea plantaţiilor pomicole şi de 
arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru masa, 
eliberată de către Direcţia  Agricola 
Judeteana. 
12.  Pentru soiuri nobile de viţa de vie 
pentru vin: 
Declaraţia de sortiment viticol eliberata 
de DAJ 
Declaratie de defrisare a vitei de vie şi 
cerere pentru eliminarea parcelei defrisate 
din Registrul plantatiilor viticole vizata de 
Iinspectia de Stat pentru Control Tehnic 
Vitivinicol 
Cerere de autorizare a replantarii vitei de 
vie şi de inscriere in Registrul plantatiilor 
viticole vizata de Iinspectia de Stat pentru 
Control Tehnic Vitivinicol. 
Anexa 10 din Ghidul Solicitantului 
 
Dacă in urma verificarii efectuate conform precizarilor din coloana “puncte de verificat” 
expertul constata ca proiectul se incadreaza in potentialul agricol al zonei, conditia este 
îndeplinita şi bifează caseta corespunzatoare din coloana “DA”. În caz contrar, aceasta 
conditie nu este indeplinita şi expertul bifează caseta corespunzatoare din coloana “NU” 
din fisa de verificare (paragraf 2 – EG2 din formularul E3.1) şi motivează poziţia sa în 
liniile prevăzute în acest scop.  
 
b) proiectul trebuie sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a 
exploatatiei agricole la data darii in exploatare 
Pentru a demonstra imbunatatirea performantei generale se verifica  daca prin proiect se 
urmareste realizarea a cel putin unuia din obiectivele de ordin tehnic, economic-financiare 
sau de mediu şi respectarea obligatorie a viabilitatii economice. 
 
Obiective tehnice: 
- achiziţia de tractoare, combine,maşini, utilaje, echipamente etc, care determină 
creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de 
tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru; 
- construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea 
conformităţii cu standardele comunitare; 
- diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi 
introducerea de noi tehnologii. 
Obiective economic-financiare: 
- reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei 
agricole; 
- creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole; 
- creşterea viabilităţii economice, condiţie obligatorie pentru îndeplinirea criteriului EG2. 
 
Obiective de mediu: 
- reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor 
rezultate din activitatea de producţie; 
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- reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a 
animalelor prin respectarea standardelor  sanitar-veterinare, de igienă şi de bunăstare a 
animalelor; 
- asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.; 
- creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă şi îmbunătăţirea 
eficacităţii folosirii acestora. 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu 
lucrari de constructii şi/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii şi/sau montaj  
 
2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 
10, contul de profit şi pierderi – formularul 
20, formularele 30 şi 40) precedente anului 
depunerii proiectului inregistrate la 
Administraţia Financiară sau depuse la 
Registrul Comerţului însoţite de confirmarea 
de depunere cu sumele de control, in care 
rezultatul operational (rezultatul de 
exploatare din bilanţ) sa fie pozitiv (inclusiv 
0). Exceptie fac solicitantii care nu au 
inregistrat venituri din exploatare.  
 
sau  
 
Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale şi  intreprinderi 
familiale: 
Declaratie speciala privind veniturile 
realizate in anul precedent depunerii 
proiectului  inregistrata la Administraţia 
Financiară (formularul 200), in care  
rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv 
(inclusiv 0); 
sau 

Declaraţia de inactivitate inregistrata la 
Administraţia Financiară, in cazul 
solicitanţilor care nu au desfasurat activitate 
anterior depunerii proiectului. 
 
Sau 
Situaţiile financiare (bilanţ,  cont de profit şi 
pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin 
care dovedesc  că nu au inregistrat venituri 
din exploatare.  
 

1. Se verifica daca in studiul de 
fezabilitate /memoriul justificativ  este 
descrisa realizarea a cel putin unuia 
din obiectivele tehnice, economico-
financiare, de mediu precizate mai 
sus . 
Daca prin proiect nu se urmareste 
imbunatatirea performantei generale 
a exploatatiei prin cel putin unul din 
aceste obiective şi obligatoriu 
respectarea viabilitatii economice, 
conditia nu este indeplinita. 
 
Verificarea  obiectivului economic-
financiar “cresterea viabilitatii 
economice” se face in conformitate cu 
precizarile din cadrul capitolului 7. 
respectiv prin doua conditii cumulate: 
- rezultatul din exploatare din 

bilanţul precedent anului depunerii 
proiectului trebuie sa fie pozitiv 
(inclusiv 0)/ veniturile sa fie cel 
putin egale cu cheltuielile in cazul 
PFA , intreprinderi individuale şi  
intreprinderi familiale: 
  

•••• indicatorii economico-financiari sa 
se incadreze in limitele 
mentionate. Pentru aceasta, 
expertul completeaza Matricea de 
evaluare a viabilitatii economico-
financiare a proiectului. 

In vederea verificarii celorlalte 
obiective a), b) expertul verifica daca 
aceste obiective sunt prevazute in 
studiul de fezabilitate/memoriul 
justificativ.  
 
Daca solicitantul a prevazut in studiul 
de fezabilitate/memoriul justificativ  o 
strategie privind reducerea costurilor 
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Pentru solicitantii a caror activitate a fost 
afectata de calamitati naturale (inundatii, 
seceta excesiva etc.) se va prezenta: 
- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, 
cont de profit şi pierderi – formularul 20, 
formularele 30 şi 40) din unul din  ultimii trei  
ani precedenti anului depunerii proiectului 
însoţite de confirmarea de depunere cu 
sumele de control, in care productia nu a 
fost calamitata iar rezultatul operational 
(rezultatul de exploatare din bilanţ) sa fie 
pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la 
Administraţia Financiară sau depuse la 
Registrul Comerţului. 
- in cazul persoanelor fizice autorizate, 
intreprinderilor individuale şi  intreprinderilor 
familiale: 
- Declaratie speciala privind veniturile 
realizate  inregistrata la Administraţia 
Financiară (formularul 200), in care 
rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv 
(inclusiv 0); 
Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta 
documente (ex.: Proces verbal de 
constatare şi evaluare a pagubelor) emise 
de organismele abilitate (de ex.: Comitetul 
local pentru situatii de urgenta)   
2.1 Document însuşit de un expert contabil 
din care să rezulte că veniturile din activităţi 
agricole reprezintă cel putin 50% din 
veniturile de exploatare ale solicitantului, 
sau  
-in cazul persoanelor fizice autorizate,  
intreprinderilor individuale şi  intreprinderilor 
familiale: 
Declaratie pe propria răspundere a 
solicitantului ca veniturile din activităţile 
agricole reprezintă cel puţin 50% din total 
venituri, in cazul in care in formularul 200 s-
au bifat mai multe categorii de venituri. 
 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se 
specifica faptul ca proiectul nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului şi porcedurii de evaluare adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de 
studiu de impact/ studiu de evaluare 
adecvata, daca este cazul. 

de productie, modalitatea de crestere 
a rentabilitatii economice a 
exploatatiei agricole sau daca  a 
prezentat o strategie de crestere a 
valorii adaugate  brute a exploatatiei 
agricole, expertul bifează caseta DA 
corespunzatoare acestei conditii 
minime.  
 
In vederea indeplinirii obiectivelor de 
mediu cheltuielile aferente vor fi 
cuprinse in bugetul indicativ şi se 
refera la  investiţii impuse prin 
documentele eliberate de catre 
autoritatile competente (mediu, 
sanitar veterinare). 
 
Se verifica daca investiţiile aferente 
obiectivelor de ordin tehnic şi de 
mediu se regasesc in bugetul 
indicativ al proiectului şi daca acestea 
sunt in concordanta cu avizele 
eliberate de autoritatile competente.  
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sau 
 Decizia etapei de evaluare initiala -
document  care sa ateste ca solicitantul a 
initiat procedura pentru obtinerea acordului 
de mediu ; 
 
 
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
şi siguranţa alimentelor şi ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor;                                                                                                                             
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentaţiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/ 
notificarii pentru siguranţa alimentelor/ 
inregistrarii” 
8.2 Avizul sanitar privind conformitatea 
proiectului cu conditiile de igienă şi sănătate 
publică 
sau 
Notificare privind conformitatea proiectului 
cu conditiile de igienă şi sănătate publică 
sau 
Notificare ca investiţia nu face obiectul 
evaluarii conditiilor de igienă. 
 
Daca in urma verificarii efectuate conform precizarilor de la pct.b) şi din coloana “puncte 
de verificat” de mai sus şi in urma verificarii efectuate la capitolul 7, expertul constata ca 
prin proiect se imbunatateste performanta generala a exploatatiei agricole, aceasta 
conditie este indeplinita şi bifează caseta corespunzatoare din coloana “DA”. În caz 
contrar, aceasta conditie nu este indeplinita şi expertul bifează caseta corespunzatoare 
din coloana “NU” din fisa de verificare (paragraf 2 – EG2 din formularul E3.1) şi motivează 
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop. 
 
EG 3 Beneficiarul* sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o 
pregătire profesională, în raport cu proiectul 
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DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 16.   
16.1 Copie după diploma de studii 
/Certificat  care sa dovedeasca 
pregatirea profesionala in domeniul 
pentru care solicita finanţarea pentru 
responsabilul legal/ beneficiar  (poate fi şi 
o persoană din cadrul societatii pentru 
care va prezenta document care sa 
certifice pozitia in societate - carte de 
munca, actionar) 
 
16.2 Declaraţie pe propria răspundere 
în care să se menţioneze că 
responsabilul legal de proiect/ 
beneficiarul (poate fi şi o persoană din 
cadrul societatii pentru care va prezenta 
document care sa certifice pozitia in 
societate - carte de munca, actionar) 
va/vor urma un curs de pregătire 
profesională, până la finalizarea 
proiectului, înaintea ultimei plăţi a 
ajutorului .  
 
 

Se verifica daca responsabilul legal/ 
beneficiarul (o persoană din cadrul 
societatii, actionar)  dovedeste pregatire 
profesionala in raport cu proiectul pe 
care doreste sa-l initieze conform 
Diplomei de studii sau certificatului de 
formare atasate. 

Diplomele de studii/ Certificatele vor fi 
emise de catre o institutie 
autorizata/acreditata de Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi 
Sportului. 
  
In cazul in care nu sunt atasate aceste 
documente, expertul verifica existenta 
Declaratiei pe propria răspundere in care 
trebuie sa se mentioneze  ca 
responsabilul legal/ beneficiarul 
proiectului (o persoană din cadrul 
societatii, actionar) va urma un curs de 
pregatire profesionala, pana la 
finalizarea proiectului, inaintea  ultimei 
plati a ajutorului. 
In cazul in care solicitantul ataseaza 
diploma de studii/ certificat de formare 
eliberate de institutii din strainatate, 
solicitantul va atasa documentul privind 
recunoasterea de catre autoritatea 
competenta din Romania conform 
legislatiei in vigoare. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca responsabilul legal/beneficiarul 
dovedeste o pregatire profesionala in raport cu proiectul conform specificarilor mentionate 
in rubrica”puncte de verificat”, expertul bifează da în fişa de verificare (paragraf 2 – EG3 
din formularul E3.1). În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate) 
 
EG4. Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de 
fezabilitate 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte 
cu lucrari de constructii şi/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte 
fara lucrari de constructii şi/sau montaj  
 

1. Se verifică dacă  solicitantul a atasat 
doc. 1 respectiv, memoriul justificativ se 
ataseaza pentru proiecte care nu prevad 
lucrari de constructii şi/sau montaj şi 
pentru proiecte care vizeaza plantatii de 
viţa de vie, pomi şi arbusti fructiferi şi care 
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4. Certificat de urbanism/ autorizatie de 
construire pentru proiecte care prevad 
constructii (noi, extinderi, modernizari) 
18.2. Aviz de gospodarirea apelor in 
cazul investiţiilor privind irigatiile/ 
notificarea de începere a execuţiei 
sau 
 
Contract multianual de furnizare apa 
pentru irigatii - ANIF sau alt furnizor  
 

nu prevad lucrari de constructii-şi/sau 
montaj, iar studiul de fezabilitate se 
ataseaza pentru proiecte care prevad 
lucrari de constructii şi/sau montaj.  
De asemenea, expertul va verifica daca 
acest document este prezentat şi 
completat in conformitate cu continutul 
cadru prezentat in Ghidul 
solicitantului/site-ul APDRP. 
Se va verifica: 
   - mentionarea codului CAEN al firmei de 
consultanta in Studiul de fezabilitate, pct. 
1.2 a. 
Numai în cazul în care este mentionat 
codul CAEN şi datele de identificare ale 
firmei de consultanta in Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ cheltuielile 
privind consultanta sunt eligibile. 
- daca devizul general şi devizele pe 
obiect sunt semnate de persoană care le-a 
intocmit şi poarta ştampila elaboratorului 
documentaţiei. 
- daca s-a atasat asa – numita „foaie de 
capat”, care contine semnaturile 
colectivului format din specialisti condus 
de un sef de proiect care a participat la 
elaborarea documentaţiei si ştampila 
elaboratorului documentaţiei in 
integralitatea ei.  
- daca s-au detaliat de asemenea, 
capitolul 3 – cheltuieli pentru proiectare şi 
engineering şi capitolul 5 – organizare de 
santier prin devize care sa justifice in 
detaliu sumele respective, cat şi pentru a 
putea fi urmarite in etapa de achizitii şi 
autorizare plati. 
- şi daca in cadrul sectiunii B – Partile 
desenate sunt atasate planuri de 
amplasare in zona 1:25.000 – 1:5.000, 
planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, 
sectiuni etc., se verifica daca acestea    
sunt semnate, ştampilate de catre 
elaborator in cartusul indicator. 
In cazul in care solicitantul realizeaza in 
regie proprie constructiile in care va 
amplasa utilajele achizitionate prin 
investiţia FEADR, dacă cheltuielile cu 
realizarea constructiei sunt  trecute in 
coloana „cheltuieli neeligibile”, au  certificat 
de urbanism  şi sunt menţionate în studiul 
de fezabilitate. 
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In cazul in care investiţia prevede utilaje cu 
montaj, solicitantul este obligat sa 
evidentieze montajul acestora în  capitolul 
4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 
indicativ al Proiectului, chiar daca 
montajul este inclus in oferta utilajului cu 
valoare distinctă pentru a fi considerat 
cheltuială eligibilă sau se realizeaza in 
regie proprie (caz in care se va evidentia 
in coloana „cheltuieli neeligibile”). 
 
4. Daca proiectul necesita certificat de 
urbanism se verifica daca localizarea 
proiectului, regimul juridic, investiţia 
propusa s.a.m.d corespunde cu descrierea 
din  studiul de fezabilitate. 
Atentie! 
In situatia in care expertul regaseste in 
studiul de fezabilitate/memoriu justificativ 
iinformaţii copy-paste din alte proiecte 
similare, functie de ponderea acestor 
preluari, poate decide diminuarea 
cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli pentru 
proiectare sau neeligibilitatea acestui 
criteriu in cazul in care nu se dovedeste o 
particularizare la specificul proiectului. 
 
18.2 In cazul investiţiilor referitoare la 
irigatii se verifica prezenta obligatorie a 
unuia din aceste documente. 
Expertul va verifica in Anexa nr. 11 din 
Ghidul solicitantului daca solicitantul se 
incadreaza in Lista lucrarilor şi categoriilor 
de activităţi desfasurate pe ape sau care 
au legatura cu apele, pentru care este 
necesara solicitarea şi obtinerea avizului şi 
autorizatiei de gospodarirea apelor pentru 
care solicitantul va trebui sa prezinte aviz 
de gospodarirea apelor, sau in Lista 
lucrarilor şi categoriilor de activităţi pentru 
care nu este necesara solicitarea şi 
obtinerea avizului de gospodarirea apelor, 
pentru care solicitantul va trebui sa 
prezinte Notificarea de incepere a 
executiei (Ordinul 662/2006 al ministrului 
mediului şi gospodaririi apelor). 
 
 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca s-a atasat memoriul justificativ sau 
studiul de fezabilitate este atasat conform specificarilor mentionate in rubrica”puncte de 
verificat”, expertul bifează pătratul da în fişa de verificare (paragraf 2 – EG3 din formularul 
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E3.1). În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). 
 
EG 5  – Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura co-finanţarea investitiei 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
6.1 Documente de la solicitant care să 
dovedească capacitatea şi sursele de 
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai 
multe dintre ele emise institutii financiar 
bancare): 
 a). extras de cont bancar vizat şi datat 
de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 
înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul cofinanţării prin surse 
proprii (autofinanţare) sau prin certificate 
de depozit nominative şi dematerializate, 
cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei 
luni faţă de data închiderii licitaţiei de 
proiecte: 
 b). extras de cont bancar vizat şi datat 
de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 
înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul existentei unor surse 
de cofinanţare de tipul: granturi, 
sponsorizări, donaţii, însoţit de un 
document care să ateste sursa 
respectivă, emis de organizaţia care a 
acordat-o; 
 c). extras de cont bancar şi 
Formularul de achiziţie titluri de stat, 
emise şi vizate de bancă, în cazul 
cofinanţării prin titluri de stat cu o 
scadenţă mai mică sau egală de trei luni 
faţă de data închiderii licitaţiei de 
proiecte; 
 d). extrasul liniei de credit datat cu cel 
mult cinci zile lucrătoare faţă de data 
depunerii cererii de finanţare şi 
Contractul de credit vizat de bancă, în 
cazul cofinanţării prin linie de credit cu o 
valabilitate de un an faţă de data lansării 
licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 
e) Scrisoare de confort angajanta 
(certificat de confirmare de fonduri) cu o 
valabilitate de cel putin 120 zile.  
6.2. Document de la banca cu datele 
de identificare ale bancii şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, 
adresa bancii, codul IBAN al contului in 
care se deruleaza operatiunile cu 

Se fac calculele necesare luând în 
considerare documentele doveditoare 
(unul sau mai  multe dintre documentele de 
la a) la e).  
Se verifică dacă suma totală înscrisa în 
aceste documente acoperă partea de 
cofinanţare privată din totalul valorii 
eligibile a proiectului. 
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APDRP) 
Dacă verificarea documentelor  confirmă că suma totală înscrisa în aceste documente 
acoperă partea de cofinanţare privată din totalul valorii eligibile a proiectului, 
expertul bifează pătratul da în fişa de verificare (paragraf 2 – EG3 din formularul E3.1). În 
caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop 
(sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).  
 
EG 6 – Beneficiarul trebuie să prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a 
obtine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul:  
sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu  necesare realizării investiţiei în 
cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie 
să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite 
situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul 
de impact de mediu, asa cum se prezinta la punctul 5.2 din PNDR  
 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se 
specifica faptul ca proiectul nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului şi porcedurii de evaluare 
adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit 
de studiu de impact/ studiu de evaluare 
adecvata, daca este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare initiala -
document  care sa ateste ca solicitantul a 
initiat procedura pentru obtinerea 
acordului de mediu ; 
 
 
 8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia 
in vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar şi siguranţa alimentelor şi ca 
prin realizarea investitiei in conformitate 
cu proiectul  ferma va fi in concordanta 
cu legislatia in vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor;                                                                                                                             
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentaţiei prezentate se certifica 
faptul ca proiectul nu face obiectul 
notificarii/ notificarii pentru siguranţa 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
8.2 Avizul sanitar privind conformitatea 

1. Expertul verifica concordanta datelor din 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ 
(pct.2.4, respectiv 2.5) cu datele din 
documentele eliberate de institutiile 
competente, de specialitate ale statului 
(Ministerul Mediului şi Padurilor, Agenţia 
Naţională Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sanatatii, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale 
prin Directiile de specialitate): numele 
solicitantului, titlul proiectului, localizarea 
investitiei, 
- daca aceste documente precizeaza 
concordanta cu legislatia in vigoare; 
- daca aceste documente prevad conditii 
de implementare; 
- daca aceste conditii se regasesc in 
realizarea investitiei prin cheltuieli cuprinse 
in bugetul indicativ al proiectului. 
5. Se verifică dacă 
Clasarea Notificarii/Adresa de negatie 
confirma faptul ca proiectul propus nu se 
supune procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvata/ nu se supune 
procedurilor de reglementare din punct de 
vedere al protectiei mediului 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare confirma ca 
faptul ca proiectul nu se supune procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului şi 
porcedurii de evaluare adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit 
de studiu de impact/ studiu de evaluare 
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proiectului cu conditiile de igienă şi 
sănătate publică 
sau 
Notificare privind conformitatea 
proiectului cu conditiile de igienă şi 
sănătate publică 
sau 
Notificare ca investiţia nu face obiectul 
evaluarii conditiilor de igienă. 
 
 
 
 
13. Autorizaţia de plantare pentru 
proiectele care vizează înfiinţarea sau 
reabilitarea plantaţiilor pomicole şi de 
arbuşti fructiferi şi viţa de vie pentru 
masa, eliberată de către Direcţia Agricola 
Judeteana. 
 
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de 
construire pentru proiecte care prevad 
constructii (noi, extinderi, modernizari) 

adecvata, daca este cazul, precizeaza 
conditiile şi masurile pentru protectia 
mediului care trebuie respectate pentru 
realizarea proiectului 
Sau 
Decizia etapei de evaluare initiala - 
document  care atesta ca solicitantul a 
demarat procedurile de evaluare a 
impactului asupra mediului şi/sau a 
evaluarii adecvate  
este/sunt eliberate de Autoritatea 
competenta pentru protectia mediului pe 
numele solicitantului, pentru obiectivul de 
investitie pentru care solicita finanţare 
nerambursabilă şi daca este/sunt  valabile 
la data depunerii cererii de finanţare. 
In cazul cand solicitantul prezinta la 
depunerea cererii de finanţare, numai 
dovada (decizia etapei de evaluare initiala) 
ca a initiat procedura de obtinere a 
acordului  de mediu, după verificarea 
eligibilitatii şi selectarea proiectului acesta 
nu se contracteaza pana la depunerea 
acordului de mediu. Durata maxima in care 
proiectul ramane in asteptare după 
notificarea de selectare a proiectului este 
de 3 luni sau de 6 luni in cazul in care 
proiectul necesita studiu de impact. In caz 
de neprezentare a documentelor Agenţia 
îşi rezerva dreptul de a nu semna 
contractual de finanţare. In acest caz in 
listele cuprinzand proiectele eligibile se vor 
specifica proiectele care necesita acord de 
mediu şi au prezentat Dovada ca a initiat 
procedura pentru obtinerea acordului de 
mediu. 
8.1. Se verifică documentul eliberat de 
catre ANSVSA: Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi 
siguranţa alimentelor şi ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  
ferma va fi in concordanta cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor; 
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentaţiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/ 
notificarii pentru siguranţa 
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alimentelor/autorizarii/ inregistrarii”. 
 
 In aviz se verifica daca acestea sunt 
completate in conformitate cu precizarile de 
mai sus. 
8.2 Se verifica avizul sau notificarea care 
sa certifice conformitatea proiectului cu 
conditiile de sănătate publică sau 
notificarea ca investiţia nu face obiectul 
evaluarii conditiilor de igienă. 
 
Certificarea conformitatii investitiei cu 
normele nationale este data de institutiile 
competente, de specialitate ale statului 
(Ministerul Mediului şi Padurilor, Agenţia 
Naţională Sanitara Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sanatatii 
publice) inca din faza de Studiu de 
fezabilitate (Acord/ aviz) urmând sa 
certifice acelasi lucru la sfirsitul investitiei 
(Autorizatie). 
Expertul verifica daca investiţiile referitoare 
la concordanta cu legislatia in vigoare sunt 
cuprinse in bugetul indicativ al proiectului. 
Pentru  proiectele care vizează înfiinţarea 
plantatiilor de viţa de vie pentru masa şi 
infiintarea sau reabilitarea plantaţiilor 
pomicole şi de arbuşti fructiferi se verifica 
daca documentul Autorizaţia de plantare 
este eliberată de către Direcţia pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală in numele 
solicitantului pentru suprafata şi soiurile 
vizate de proiect. 
4. Se verifica daca iinformaţiile din 
certificatul de urbanism concorda cu cele 
mentionate in avize. 

Dacă verificarea documentelor confirmă respectarea conditiei minime, expertul bifează 
pătratul da în fişa de verificare (paragraf 2 – EG3 din formularul E3.1). În caz contrar, 
expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul 
cu criteriile generale de eligibilitate).  
 
 
4. Verificarea bugetului indicativ 

 
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare 
sunt eligibile şi calculele sunt corecte şi Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi 
subcapitole. 
 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 - Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea 
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1  Studiul de fezabilitate  
 / Memoriul justificativ 
     

iinformaţiilor mentionate de solicitant in liniile 
bugetare cu prevederile fisei măsurii 
121”Modernizarea exploatatiilor agricole”. 
- Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele 
înscrise sunt corecte şi corespund devizului 
general al investiţiei.  
- Bugetul indicativ se verifica astfel: 

-   valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie 
egală cu valoarea eligibilă din devize; 

- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala 
cu valoarea din devizul general, fara TVA; 

- in bugetul indicativ se completeaza 
„Actualizarea” care nu se regaseste in 
devizul general; 

- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala 
cu valoarea TVA din devizul general. 

 
Cheile de verificare sunt urmatoarele: 
 valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  3% 
din ( cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 
1.3  + Cap.2+Cap.4) in cazul in care proiectul nu 
prevede constructii, şi  8% daca proiectul prevede 
constructii; 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3)  trebuie 
sa fie max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile 
(subcap. 1.2 +subcap.1.3+Cap.2 + Cap.3 + 
Cap.4); 
- actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul  
cheltuielilor  eligibile  
Se verifică corectitudinea calculului.  
Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul 
general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate 
şi/sau memoriul justificativ. 

Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se 
printeaza şi se ataseaza Fisei de verificare E3.1. 
 
 
Functie de tipul investiţiilor prezentate, expertul completeaza şi ataseaza: 
 
a.un buget indicativ care totalizeaza toate investiţiile :b)+c)+d)   

b.un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investiţiilor care au drept 
scop implementarea noilor provocari (PERE) şi pentru care intensitatea sprijinului 
creste cu 10%, pentru următoarele tipuri de operaţiuni, conform listei „Clarificări tipuri 
de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe site-ul www.apdrp.ro:   

  
- „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”, 
- „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul 

proceselor de prelucrare şi comercializare” ,  
Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu: 

-10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare;  
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-10% pentru investiţiile realizate de agricultorii  din zonele prevazute la art.36 litera a), 
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 
ajungandu-se la un procent de cofinanţare de pana la 70%. 
c.un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor 
provocari (PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), 
pentru urmatoarele tipuri de actiuni, conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni 
finanţate din PERE” publicată pe site-ul www.apdrp.ro:   

 
- investiţii in energie regenerabila: culturi energetice perene; 
- investiţii pentru productia de lapte, precum şi cele pentru imbunatatirea prelucrarii 
şi comercializarii produselor lactate. 

Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu: 
-10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare;  
-10% pentru investiţiile realizate de agricultorii  din zonele prevazute la art.36 litera a), 
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 
ajungandu-se la un procent de cofinanţare de pana la 60%. 
 
d.un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investiţiilor cu procent de 
cofinanţare de pana la  40% (şi după caz cu o majorare de 10% pentru zonele 
defavorizate şi de 10% pentru tinerii fermieri)  pentru perioada 2010-2013, ajungandu-
se la un procent de cofinanţare de pana la 60%; 

 
e.un buget indicativ care totalizeaza investiţiile care vizeaza noile provocari : pct. b) 
+c), care va fi folosit la Monitorizare, sistemul PERE. 

 

f. buget indicativ numai pentru investiţiile referitoare la implementarea standardelor 
pentru laptele crud şi protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. În 
situaţia în care prin proiect se propun investiţii pentru implementarea ambelor 
standarde (protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi lapte crud), 
valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro, din care 
maximum 250.000 Euro pentru investiţii în implementarea standardelor pentru laptele 
crud, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  (reprezentând 800.000 Euro, 
din care 100.000 Euro pentru investiţii  în standardul pentru laptele crud). 
 
 
Intensitatea sprijinului nu poate depasi 70%. 
 
� In cazul in care intensitatea sprijinului creste conform variantelor prezentate 

mai sus, valoarea ajutorului nerambursabil poate depasi 800.000 Euro, 
(sector zootehnic) sau 400.000 Euro (sector vegetal) pentru proiectele care 
nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile şi nu 
sunt forme asociative, fara a depasi valoarea maxima a sprijinului de 100.000 
Euro pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează 
implementarea standardului „îndeplinirea standardelor pentru laptele crud” si de 
20.000 Euro pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanţare 
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4.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt 
corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul 
de fezabilitate/ Memoriul justificativ? 

 
După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea 
de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistand 
diferente, expertul bifează caseta corespunzatoare DA.  
 
Observatie: 
 
Conform HG28/2008, la cap.4.3 şi 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor 
şi echipamentelor. Astfel, toate utilajele şi echipamentele se pot prezenta intr-un singur 
deviz pe obiect.  
 
Nu este nevoie ca solicitantul sa prezinte pentru fiecare utilaj şi echipament cate un 
deviz pe obiect! 
 

a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt 
trecute in categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi 
îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop. 
In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de 
solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4. Expertul va modifica bugetul prin micsorarea 
valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea identificata ca fiind neeligibila. Expertul va 
motiva poziţia cu explicatii în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. Se vor 
face menţiuni la eventualele greşeli de incadrare sau alte cauze care au generat 
diferenţele, cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei 
corespunzatoare DA cu diferente.  
 
b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finanţare fata de devizul general 
şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile in buget şi in matricea de verificare 
a Bugetului indicativ, bifează caseta corespunzatoare DA cu diferente. În acest caz se vor 
oferi explicaţii în rubrica Observaţii.  
Şi in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la 
cunostinta de modificarile efectuate, prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare 
E3.4.  
 
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu 
diferente. 
 
4.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre Euro şi moneda 
naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la 
adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din 
data întocmirii  Studiului de fezabilitate): 
 
Expertul verifica daca data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in 
devizul general din studiul de fezabilitate/memoriul justificativ (shett-ul ) corespund cu cea 
publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : 
<http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data 
întocmirii  Studiului de fezabilitate/memoriului justificativ. 
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Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta 
corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta 
corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare 
a iinformaţiilor suplimentare E3.4.  
 
  
4.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură? 
Pentru investitiile referitoare la standarde, proiectul cuprinde 100% investiţii referitoare la 
implementarea acestora? 
 
 
Se verifică dacă pentru investiţiile referitoare la standarde, proiectul cuprinde 100% 
investiţii referitoare la implementarea acestora şi respectă urmatoarele condiţii: 
 
a). pentru standardul pentru laptele crud, solicitantul trebuie să deţină în proprietate 
efective mai mari de 10 capete vaci lapte/bivoliţe, iar investiţia, pentru a implementa 
standardul, trebuie să cuprindă, dupa caz: 
-construcţia sălii de muls sau modernizarea unei construcţii existente şi adaptarea ei la 
această destinaţie, 
-reţea de alimentare cu curent electric a sălii de muls, 
-reţea de alimentare cu apă rece si caldă, 
-canalizare a sălii de muls, 
-instalaţie de muls propriu zisă cu 4-20 locuri de muls, 
-tanc de depozitare şi răcire a laptelui, 
-instalaţie spălare şi dezinfecţie a instalaţiei de muls, 
-dozatoare pentru furaje concentrate, 
-sistem de automatizare a procesului de muls. 
Dacă solicitantul deţine o parte din utilajele/instalaţiile menţionate mai sus, le va prezenta 
in studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizarile necesare 
referitoare la existenta acestora, starea de functionare. 
 
b). pentru standardul protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, 
investitia trebuie sa cuprinda minim: 
Porcine: 
-realizarea lagunelor pentru depozitarea dejectiilor si a retelei de canalizare de la halele 
de cresterea porcilor pana la lagune, 
-instalatii separare a partii solide de partea lichida a dejectiilor, 
-mijloace speciale de transport dejectii si incorporare a acestora in sol, 
-realizarea statiilor de biogaz, 
-forarea puturilor de control a poluarii apei freatice cu nitati si nitriti. 
Pasari 
-realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor, 
-mijloace speciale de transport a dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
- realizarea statiilor de biogaz. 
Bovine 
-realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor solide si a foselor de depozitare a 
dejectiilor lichide, 
-mijloace speciale de transport a dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
- realizarea statiilor de biogaz. 
Ovine 
-realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor solide, 
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-mijloace speciale de transport a dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
- realizarea statiilor de biogaz. 
 
Daca solicitantul detine o parte din utilajele/instalatiile mentionate mai sus, se verifica 
daca au fost prezentate in studiul de fezabilitate si daca la vizita pe teren, expertul a facut 
precizarile necesare referitoare la existenta acestora, starea de functionare. 
 
Daca toate conditiile prezentate mai sus nu sunt respectate, proiectul devine neeligibil. 
 
 vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă 
numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, 
următoarele: 

- Cisterne 
- Autocisterne, 

- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, 
fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 

- Mijloace de transport animale, 
- Mijloace de transport albine. 

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 
 
 
Se verifica daca cheltuielile neeligibile din Fişa măsurii 121 sunt incluse în devizele pe 
obiecte şi bugetul indicativ. 
 

Costurile neeligibile sunt: 
i.Construcţia sau modernizarea locuinţei;  
ii. Achiziţionarea de bunuri second-hand;  
iii. Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale şi plantarea lor, 
conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;  
iv. Achiziţionarea de teren; 
v. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 
(3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;  

vi.Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;  
 vii. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;  
viii. Contribuţia în natură;  
ix.Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare 
asociate contului euro APDRP; 
 x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 
asigurare, etc; 
xi. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a 
planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;  
xii. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii 
de consiliere şi consultanţă pentru agricultori";  
xiii.Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
xiv.      Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;  
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xv. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art.55 din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;  
xvi. Investiţii din sectorul de piscicultura şi acvacultura; 
xvii. Investiţii in exploatatii de crestere a animalelor de blana; 
xviii. Investiţii pentru producerea brazilor de Craciun; 
xix.Investiţiile realizate in cadrul schemelor de sprijin in conformitate cu art.2(2) din 
regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 
 
Se verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in bugetul indicativ şi 
daca aceste costuri se regasesc in coloana de cheltuieli neeligibile.  
 
Referitor la operatiuni de simpla inlocuire, conform Reglementarii 1974/2006, art. 55 
şi Reglementării 1857/2006, cap.1, art.2, pct. 17, „investiţia de simpla inlocuire” 
inseamna o investitie care doar inlocuieste o cladire existenta sau o maşinş (aparat, 
mecanism) sau parti din aceasta, cu altele noi şi moderne, fara a creste capacitatea de 
productie cu mai mult de 25% sau fara a implica schimbari in natura productiei sau a 
tehnologiei implicate. Nu sunt considerate investiţii de inlocuire nici demolarea completa a 
unei cladiri din cadrul fermei, veche de cel putin 30 de ani, şi inlocuirea cu o cladire 
moderna, nici renovarea substantiala a unei cladiri din cadrul fermei. Renovarea este 
considerata fundamentala cand costul total este de cel putin 50% din valoarea noii cladiri.  
Verificarea cheltuielilor neeligibile reprezentate de operatiunile de simpla inlocuire 
conform definitiei de mai sus se efectueaza astfel: 

a) Nu sunt considerate investiţii de simpla inlocuire inlocuirea unei cladiri existente 
sau a unei masini (aparat, mecanism) sau parti din acestea, cu altele noi şi moderne, care 
au ca rezultat cresterea capacitatii de productie cu mai mult de 25% sau care modifica in 
mod fundamental natura productiei sau a tehnologiei implicate. 
Expertul verifica in studiul de fezabilitate/memoriului justificativ daca in ceea ce priveste 
capacitatea de productie aceasta creste cu mai mult de 25%. 
Expertul verifica in studiul de fezabilitate daca investiţia modifica in mod fundamental 
natura productiei sau tehnologia implicata şi daca solicitantul a respectat unul sau mai 
multe din obiectivele de ordin tehnic sau de mediu. 
Daca prin realizarea investitiei cresterea capacitatii este mai mica de 25% sau nu se 
modifica in mod fundamental natura productiei sau tehnologiei implicate, expertul bifează 
caseta corespunzatoare din Fisa verificare E3.1, cu mentionarea la rubrica „Observaţii” a 
cheltuielilor cu cladirea sau masina(aparat, mecanism) care se inlocuieste. Expertul 
diminueaza valoarea Bugetului indicativ cu valoarea corespunzatoare  acestor cheltuieli şi 
instiinteza solicitantul asupra acestor modificari prin intermediul formularului E3.4. 

b) Nu sunt considerate investiţii de simpla inlocuire demolarea completa a unei cladiri 
din cadrul fermei, veche de cel putin 30 de ani şi inlocuirea cu o cladire moderna. 

In cazul in care solicitantul a prevazut faptul cheltuieli pentru demolare la cap. 1.2 din 
bugetul indicativ, expertul verifica: 

- Documentul care sa certifice vechimea cladirii de cel putin 30 ani (17.2. Document 
care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de 
construire sau alt document oficial). Daca vechimea cladirii este mai mica de 30 
ani , expertul bifează caseta corespunzatoare din Fisa de verificare E3.1, cu 
mentionarea la rubrica „Observaţii” a cheltuielilor cu demolarea cladirii şi 
constructia noii cladiri. 

Expertul diminueaza valoarea bugetului indicativ cu valoarea corespunzatoare 
cheltuielilor pentru demolare şi cheltuielile cu constructia noii cladiri şi înştiinţează 
solicitantul asupra  acestor modificari prin intermediul formularului E3.4. 
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c) Nu sunt considerate operatiuni de simpla inlocuire renovarea substantiala unei cladiri 
din cadrul fermei. Renovarea este considerata substantiala cand costul total al 
renovarii este de cel putin 50% din valoarea noii cladiri. 

 
In cazul echipamentelor, utilajelor s.a. care înlocuiesc pe cele existente în cadrul unei 
exploataţii agricole, nu sunt considerate investiţii de simplă înlocuire dacă: 

- Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect au o capacitate de producţie mai 
mare cu cel puţin 25% faţă de capacitatea de producţie a echipamentelor, utilajelor 
s.a pe care le înlocuiesc, iar în cazul studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ 
se descrie necesitatea achiziţionării acestora la noua capacitate; 

-  Echipamentele, utilajele s.a vizate de proiect schimbă natura producţiei (ex. se 
obtin alte produse) sau tehnologia implicate (ex. altă tehnologie de cultură). 

Valoarea noii cladiri rezulta din valoarea acesteia din documentul de evaluare financiară 
(17.1 Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza intocmit de un evaluator autorizat) 
la care se adauga valoarea renovarii. 
In cazul in care solicitantul a prevazut cheltuieli pentru renovarea cladirii, expertul verifica: 
- Valoarea financiară a cladirii care se renoveaza şi calculeaza valoarea noii cladiri. In 

cazul in care costul total al renovarii este mai mic decat 50% din valoarea noii cladiri, 
expertul bifează caseta corespunzatoare din fisa verificare E3.1 cu mentionarea la 
rubrica „Observaţii” a cheltuielilor cu renovarea cladirii. 

- Expertul diminueaza valoarea Bugetului indicativ cu valoarea corespunzatoare a 
acestor cheltuieli şi înştiinţează soliciatntul asupra acestor modificari prin formularul 
E3.4. 

 
 

In cazul in care investiţia este simpla inlocuire, expertul  mentioneaza aceasta cheltuiala 
ca  fiind neeligibila in coloana cheltuielilor neeligibile.  
 
In cazul proiectelor care prevad Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile 
ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) şi care nu sunt 
incluse in sistemul de restructurare/reconversie al plantatiilor de viţa de vie sprijinit 
prin FEGA in cadrul OCP vin, se verifica pe baza iinformaţiilor cuprinse in  documentele: 
- Declaraţia de sortiment viticol eliberata de DAJ;  
- Declaratie de defrisare a vitei de vie şi cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din 
Registrul plantatiilor viticole vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol; - 
Cerere de autorizare a replantarii vitei de vie şi de inscriere in Registrul plantatiilor viticole 
vizata de Inspectia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol, ca vârsta plantatiei propuse 
pentru replantare sa fie mai mare de 40 ani; existenta soiurilor nobile pe plantatia ce 
urmeaza sa fie defrisata şi excluderea suprafeteti propuse spre replantare din programul 
de reconversie/restructurare a podgoriilor finantate prin FEGA şi excluderea acestor 
suprafete de la prima defrisare.  
 
Daca in urma verificarii, expertul constata ca nu sunt indeplinite conditiile 
mentionate anterior, bifează caseta corespunzatoare din Fisa de verificare E3.1, iar 
cheltuiala este considerata neeligibila.  
 
In cazul in care expertul constata ca in cheltuielile eligibile au fost incluse categorii 
de cheltuieli neeligibile, expertul diminueaza valoarea Bugetului indicativ cu valoarea 
corespunzatoare acestor cheltuieli şi înştiinţează soliciatntul asupra acestor modificari 
prin formularul E3.4.   
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Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile şi neeligibile sunt trecute in 
coloanele corespunzatoare acestora,  expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in 
caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 
Observaţii, aceste cheltuieli fiind neeligibile. 
 
4.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a 
studiilor de fezabilitate,  achizitionarea de licente şi patente, pentru pregatirea şi/sau 
implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 8% din costul total 
eligibil al proiectului, respectiv 3% pentru acele proiecte care nu includ constructii? 
 
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 8% 
din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4) – in cazul in 
care proiectul prevede lucrari de constructii.  
 
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 3% 
din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3  + subcap.2.+Cap.4) – in cazul in 
care proiectul nu prevede constructii.  
 
Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA 
in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. 
 
4.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se incadreaza in 
procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 
3 şi 4 ale devizului general, in functie de natura şi complexitatea lucrarilor, prevazut 
pentru investiţii noi, modernizari, reabilitari la constructii şi instalatii existente? 
 
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse şi neprevazute se 
incadreaza in procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+Cap.2 + Cap.3 + 
Cap.4.  
 
Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifează DA in 
caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii, 
 
4.6 Valoarea totala minima eligibila a proiectului este mai mare de 5.000 Euro conform 
prevederilor PNDR? 
 
Expertul verifica in cererea de finanţare şi in bugetul indicativ daca valoarea totala eligibila 
a proiectului este de cel putin 5.000 Euro. In caz contrar, cererea de finanţare este 
declarat neeligibila şi se bifează Nu in caseta corespunzatoare. 
 
4.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile? 
 
In cazul in care solicitantul nu a bifat in caseta corespunzatoare din Declaraţia pe propria 
răspundere F ca este platitor de TVA ,TVA-ul este neeligibil . 
In cazul in care solicitantul bifează in caseta corespunzatoare din Declaraţia pe propria 
răspundere F ca nu este platitor de TVA, atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile 
este eligibil. 
In cazul in care solicitantul nu bifează nici una din casute, se considera TVA-ul neeligibil. 
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5. Fisa de verificare a rezonabilitatii preţurilor 
 
Verificarea se efectueaza conform Sectiunii ES4, punctul 1 – „Verificarea criteriilor de 
eligibilitate”, punctul Verificarea bugetului indicativ. 
 
5.1.  Categoria de bunuri/ servicii  se regaseste in Baza de Date? 
Expertul verifica daca categoria de bunuri/servicii din devizele pe obiecte  se regaseste in 
Baza de date preţuri de pe site-ul APDRP. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta 
corespunzatoare DA. 
Daca categoria de bunuri /servicii nu se regaseste in Baza de date preţuri, expertul 
bifează in caseta corespunzatoare NU. 

  
5.2. Daca la pct.5.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date? 
Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date, expertul bifează in caseta 
corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza 
de date extrasele  relevante 
 
5.3. Dacă la pct. 5.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri/servicii sunt in 
limitele prevazute în  Baza de Date de preţuri? 
Expertul verifica daca preţurile sunt in limitele prevazute în  Baza de Date de preţuri 
pentru bunul/serviciul respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata 
de evaluator fiind cea din devize. 
 Daca preţurile nu sunt in limitele admise prevazute în  Baza de Date de preţuri, expertul 
bifează in caseta corespunzatoare NU. 
 
Pentru servicii: se compara preţurile din devizul financiar din Anexa 1 şi devizele 
defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/expert, costuri/ora) cu cele din baza de 
date. Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a 
Agentiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate 
sau prin natura investitiei, expertul va face analiza acestora şi, poate reduce, cu 
informarea solicitantului, costurile respective. 
 

 
5.4. Dacă la pct. 5.1 sau 5.3. raspunsul este NU (valorile nu se incadreaza in limitele 
admise in baza de date) pentru bunuri/servicii solicitantul a prezentat trei oferte pentru 
bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru bunuri şi 
servicii care depasesc valoarea de 10 000 Euro? 
 
Expertul verifica daca solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri/ servicii a caror 
valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru bunuri /servicii care depasesc 
valoarea de 10 000 Euro. 
Daca da, expertul bifează caseta corespunzatoare DA, preţurile acceptate vor fi cele din 
oferta pentru situatia bunurilor/serviciilor care depasesc valoarea de 10 000 Euro, 
respectiv unul din preţurile incluse in cele trei oferte prezentate pentru bunurile şi serviciile 
a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.  
 
Daca solicitantul nu a atasat trei oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai 
mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri şi servicii care depasesc valoarea 
de 10 000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea 
ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin 
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neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca in urma 
solicitarii de iinformaţii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile 
corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul 
micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.  
 
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii 
preţurilor şi trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: 

- Sa fie datate, personalizate şi semnate; 
- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii. 

 
In faza de evaluare a cererii de finanţare, baza de date pentru bunuri care depăşesc 
10.000 de Euro are un rol consultativ. In urma analizei ofertelor, daca acestea corespund 
cerintelor din proiect iar pretul ofertei incluse in buget  se regaseste in preţurile ofertate, 
cu justificari in cazul ofertei cu un pret mai mare, expertul accepta preţurile. 
 
Observatie: 
Preţurile prezentate in oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate sunt orientative. 
Expertul verifica daca valoarea inclusa in deviz se incadreaza intre nivelul minim şi maxim 
al ofertelor prezentate şi solicitantul a justificat alegerea. 
 
5.5. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi 
ştampilată privind sursa de preţuri?  
Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind  sursa de preţuri din Studiul 
de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi  bifează in caseta 
corespunzatoare DA sau NU.   
Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează 
solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de 
preţuri, menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. 
După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. 
Daca in urma solicitarii de iinformaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului 
privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica 
bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia 
cu  costurile corespunzatoare. 
In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte 
se prezinta oferte, se bifează da şi la pct.5.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii 
expertul va mentiona ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli. 
 
6. Planul Financiar         Euro 
Plan Financiar Masura 121 

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total proiect 

0 1 2 3 
 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public 
nerambursabil 

   

2. Cofinanţare privată, din 
care: 

   

    2.1  - autofinanţare    
    2.2  - împrumuturi    
3. TOTAL PROIECT    
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Procent contribuţie publică    
Avans solicitat    
Procent avans    
 
Tabelul va fi completat de expert pe măsura verificărilor de la punctul 6.1 şi 6.2. 
 
                Formule de calcul:                                               Restricţii 
                    Col.3 = col.1 +col.2                                     R.1, col.1= coeficient de  
                                                                                        intervenţie publică % x R.3, col.1                                    
                       R.3 = R.1   +R.2                                                
                       R.2 = R.2.1+R.2.2       
                                          
La rubrica Restricţii, procentul este de: 

Perioada 2010-2013: 

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile și nu sunt forme asociative. 
 
���� Pentru sectorul zootehnic la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 
2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%  (reprezentând 800.000 
Euro).  
���� Pentru sectorul vegetal  la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 
1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 400.000 
Euro). 
���� Pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizeaza implementarea 
standardului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 
valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului 
nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 Euro).  
���� Pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizeaza implementarea 
standardului îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai pentru 
fermele existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect nu va depăşi 250.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% 
(reprezentând 100.000 Euro).  
���� Pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistență” care au semnat decizia de finanțare valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect nu va depăşi 50.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% 
(reprezentând 20.000 Euro).  
 
 
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:  

o 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori13 cu vârsta sub 40 ani, la 
data depunerii Cererii de Finanţare; 

                                                
13

 Tinerii agricultori sunt persoanele fizice care se încadrează în următoarele categorii de solicitanţi:  
� Persoană fizică care declara ca se va autoriza ca PFA, 
� Persoană fizică autorizată (PFA) infiintata conform OUG nr.44/2008 cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de 
finanţare a proiectului;  
� Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/2008 al carei titular are varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii 
de finanţare a proiectului;   
� Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanţare. 
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o 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu 
handicap natural14, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate 
încadrate în reţeaua Natura 200015 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 
36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

o 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin 
urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi 
depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor 
reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 
comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect 
destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni; 

-  
II. Pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile 
���� Pentru proiectele din sectorul zootehnic, care includ şi investiţii pentru producerea şi 
utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă va putea creşte peste 2.000.000 
euro, dar nu va putea depăşi 3.000.000 Euro. 
Creşterea plafonului peste 2.000.000 euro se acordă proporţional cu ponderea investiţiilor 
pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, reprezentând 1.200.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.  

���� Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ şi investiţii pentru producerea şi 
utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă va putea creşte peste 1.000.000 
euro, dar nu va putea depăşi 1.500.000 Euro.  

Creşterea plafonului peste 1.000.000 euro se acordă proporţional cu ponderea investiţiilor 
pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală eligibilă a 
proiectului.  

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 600.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.  

 

III. Pentru forma asociativă 

���� Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului 
nerambursabil va fi de 40% reprezentând 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparţin 
unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus 
unul din membri).                                                                                                             

Valoarea maximă a cofinanţării publice reprezintă 1.600.000 Euro, cu o pondere a 
sprijinului nerambursabil de 40%, pentru proiectele care aparţin unei forme 

                                                
14

 Zonele montane cu handicap natural şi zonele cu handicap natural sunt definite ca zone defavorizate în cadrul criteriilor de 
selecţie. 
15

 In conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr.1828/2006, Declaratia autoritatii responsabile pentru monitorizarea 
siturilor Natura 2000” se elibereaza numai pentru proiecte majore al carui cost total depaseste 25 milioane Euro.  



GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni  

 

 

asociative16 şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din 
membri). Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.  
 
6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?  
 
Expertul verifică „planul financiar din cererea de finanţare” dacă valorile din coloana „Total 
ajutor public nerambursabil”  acoper cel mult valorile prezentate mai sus. 
In urma verificării, expertul  transferă sumele în tabelul Planului Financiar din Fişa de 
verificare E3.1 şi bifează în caseta corespunzătoare DA. Dacă nu sunt respectate 
procentele, expertul  bifează în caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. 
Verificarea procentului de finanţare publică de care poate beneficia un solicitant şi a 
valorii maxime eligibile a unui proiect va avea în vedere urmatoarele: 

• Expertul va verifica procentul de cofinanţare solicitat în cererea de finanţare şi în 
funcţie de acesta va urmări dacă solicitantul a documentat acest lucru în cadrul 
planului financiar din studiul de fezabilitate/memoriul justificativ. 

• Tinerii agricultori, în înţelesul prezentei măsuri se definesc astfel: 
  -    persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani; 
- persoană fizică autorizată cu vârsta sub 40 de ani; 
- Intreprindere individuală al carei titular este întreprinzător persoană fizică cu 

vârsta sub 40 ani; 
- societatea cu răspundere limitată infiintata conform legii nr. 31/1990 cu asociat 

unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani. 
Verificarea vârstei se va face conform datelor din Cererea de Finanţare. 
 
Atenţie! A nu se confunda tinerii agricultori cu tinerii fermieri. Tinerii fermieri sunt 
definiţi în măsura 112.  

• Pentru incadrarea investitiei in zonele prevăzute la art. 36 litera (a), punctele (i), 
(ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005 verificarea se face după cum 
urmeaza: 

Verificarea ca investiţia se realizeaza in zona montana cu handicap natural sau 
in alte zone cu handicap natural decat zona montana se face pe baza Listei 
unitatilor administrative teritoriale din zona Montana defavorizata/ Lista   Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din România incluse  în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista 
localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate in anexele 
PNDR respectiv Anexa 9 la Ghidul solicitantului pentru masura 121. 
 
Verificarea ca proiectul este amplasat in zone aferente aplicarii 
prevederilorDirectivei 2000/60/CE ş i plăţi Natura 2000 se face in baza 
documentelor eliberate de autoritatea competenta pentru protectia mediului, 
respectiv Avizul Natura 2000. 

Expertul completeaza: 

-un plan financiar aferent investiţiilor cu procent de cofinanţare de pana la 60%,   

                                                

16
 Formele asociative care vor beneficia de sprijin suplimentar conform capitolului “volumul sprijinului” din cadrul fişei Măsurii 

“Modernizarea exploataţiilor agricole” pot fi: societăţi agricole (legea nr.36/1991); societăţi cooperative agricole (legea nr. 
1/2005); cooperative agricole (legea nr. 566/2004); grupuri de producători (OG  nr. 37/2005).   
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-un plan financiar aferent investiţiilor cu procent de cofinanţare de pana la 70%  sau de 
60% pentru tipuri de operatiuni aferente noilor provocari,  

-un plan financiar totalizator. 

In Planul financiar totalizator nu se calculeaza  procent contribuţie publică 

 Pentru proiectele din sectorul zootehnic, care includ şi investiţii pentru producerea şi 
utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă va putea creşte peste 2.000.000 
euro, dar nu va putea depăşi  3 000 000 Euro.  

Creşterea plafonului peste 2.000.000 euro se acordă proporţional cu ponderea investiţiilor 
pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală eligibilă a 
proiectului.  

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, reprezentând 1.200.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.  

Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ şi investiţii pentru producerea şi 
utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă va putea creşte peste 1.000.000 
euro, dar nu va putea depăşi 1.500.000 Euro.  

Creşterea plafonului peste 1.000.000 euro se acordă proporţional cu ponderea investiţiilor 
pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală eligibilă a 
proiectului.  

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 600.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.  

 

Expertul verifică daca proiectul include ş i investiţii pentru producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile. Se verifica daca aceste investiţii sunt cuprinse in bugetul 
indicativ ş i sunt descrise in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ş i cât 
reprezintă investiţiile pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile din totalul 
valorii eligibile a proiectului.  
 

Pentru ponderea sprijinului nerambursabil de 40% reprezentând 1 600 000 Euro sprijin 
nerambursabil şi o valoare maxima eligibila a proiectului de 4 000 000 Euro, se verifica 
daca solicitantul  este una din formele asociative, aceasta verificare facandu-se pe baza 
documentelor 10, 11 şi paragraful privind eligibilitatea solicitantului: 
 
- Societate agricolă (legea nr.36/1991) 
- Societate cooperativă agricolă (legea nr.1/2005);  
- Cooperativa agricolă (legea nr.566/2004) 
- Grup de producători (legea nr.338/2005) 
 
De asemenea se verifica daca din descrierea din cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriului justificativ reiese ca investiţia deserveste majoritatea (jumatate 
plus unul din membri) membrilor acesteia şi dacă beneficiarul este forma asociativa, 
recunoscuta conform legislatiei nationale în vigoare. 
 
In cazul în care a fost solicitat un procent de finanţare publică sub procentul 
de care ar putea beneficia solicitantul, expertul va completa planul financiar 
conform solicitării 
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Expertul verifica „planul financiar din cererea de finanţare” daca valorile din coloana „Total 
ajutor public nerambursabil”  acopera valorile prezentate mai sus. 
In urma verificarii, expertul  transferă sumele în tabelul Planului Financiar din Fişa de 
verificare E3.1 şi bifează in caseta corespunzatoare DA. Daca nu sunt respectate 
procentele, expertul  bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. La rubrica Observaţii expertul va motiva 
procentul de finanţare acordat (exista posibilitatea ca solicitantul, care desi indeplineste 
conditiile pentru o finanţare mai mare de 50%, sa opteze pentru o finanţare de 50% ca sa 
poata aplica Manualul operational de achizitii pentru beneficiarii privati ai FEADR). 
 
6.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil? 
 
Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca 
cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat la punctul 6.1 şi sunt in 
conformitate cu conditiile precizate. 
Daca  valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public 
nerambursabil, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA. 
 
Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public 
nerambursabil, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în 
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. 
 
6.3 Avansul solicitat se încadreaza într-un cuantum de până la 50% din ajutorul 
public nerambursabil? 
Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul 
public pentru investiţii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar şi bifează 
caseta DA. In caz contrar, expertul completeaza cu valoarea corecta, modificata a 
avansului, bifează caseta NU şi înştiinţează solicitantul asupra modificarilor, prin 
formularul E3.4. 
In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este 
cazul. 
 
7. Pentru respectarea condiţiei minime „Proiectul să demonstreze îmbunătăţirea 
performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţie” 
solicitantul trebuie sa indeplineasca unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, 
economico-financiar şi de mediu. 
 
Obiectivele de ordin economico-financiar sunt: 
a)  reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei 
agricole; 
b) creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole. 
c) creşterea viabilităţii economice. 
 
In vederea verificarii obiectivelor a), b) expertul verifica daca solicitantul  a prevazut in 
studiul de fezabilitate/memoriul justificativ  o strategie privind reducerea costurilor de 
productie, modalitatea de crestere a rentabilitatii economice a exploatatiei agricole sau 
daca  a prezentat o strategie de crestere a valorii adaugate  brute a exploatatiei agricole. 
Daca solicitantul  a prevazut in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ  o strategie 
privind reducerea costurilor de productie, modalitatea de crestere a rentabilitatii 
economice a exploatatiei agricole sau daca  a prezentat o strategie de crestere a valorii 
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adaugate  brute a exploatatiei agricole, expertul bifează caseta DA corespunzatoare 
acestei conditii minime.  
 
In vederea verificarii indeplinirii obiectivului privind cresterea viabilitatii economice 
expertul completeaza Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului 
pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice autorizate,   
intreprinderi individuale, intreprinderi familiale) şi in conformitate cu cap.7 din fisa de 
verificare E3.1 
 
Verificarea viabilităţii economice constă în verificarea încadrării anumitor indicatori în 
limitele menţionate în coloana 3 a matricei. Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite 
limite maxime sau minime de variaţie au mentiunea “N/A”.  
Respectarea încadrarii indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod 
automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” 
pentru fiecare din indicatorii pentru care s-au stabilit limite minime sau maxime. 
Proiectul respecta criteriul de viabilitate economică  dacă, pentru perioada de proiecţie toţi 
indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, 
respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă 
criteriul”.  
 
În cazul cererilor de finanţare care prevăd înfiinţarea de plantaţii,  nivelurile indicatorilor se 
consideră că sunt îndeplinite/respectate începand cu anul în care se obţine 
producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului. 
Dacă proiectul se încadrează în limitele admisibile ale indicatorilor economici  proiectul 
îndeplineşte obiectivul privind creşterea viabilităţii economico-financiare. 
Pe baza documentului 2 se va verifica dacă rezultatul operaţional (rezultatul de 
exploatare din bilanţ)/profitul net este pozitiv. 
  
În cazul în care în anul anterior depunerii cererii de finanţare, rezultatul operaţional 
(rezultatul de exploatare din bilanţ)/profitul net nu este pozitiv,  Cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă. 
În situaţia în care solicitantul s-a înfiinţat anterior anului depunerii cererii de finanţare şi nu 
a desfăşurat nici o activitate se va verifica declaraţia de inactivitate în acest sens 
înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice. Pentru aceste situaţii în care solicitantul s-
a înfiinţat anterior anului depunerii şi nu a desfaşurat activitate se verifică, de asemenea, 
în documentul 2 ca solicitantul sa nu înregistreze venituri din exploatare.    
În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se 
analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. 
În cazul în care solicitantul s-a înfiinţat în anul depunerii cererii de finanţare nu se va 
analiza situaţia privind rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ)/profitul 
net să fie pozitiv. 
 
Verificarea se efectuează conform matricei de verificare în format electronic (în excel), 
calculul facându-se  automat. 
 
Expertul introduce în matrice, în celulele albe, valorile furnizate de solicitant în Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ/ Cererea de finanţare, conform formulelor de mai jos. 
Matricea de evaluare va fi completată pe suport electronic, printată şi ataşată Fişei de 
verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1.  
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Proiectul respectă condiţiile de viabilitate economico-financiare  pentru îndeplinirea 
obiectivului de creşterea a viabilitătii economice? 
 
Se consideră că proiectul este viabil dacă indicatorii pentru care s-au stabilit limite 
minime sau maxime în coloana 3 din matrice se încadrează în limitele respective  
începand din anul 1 după finalizarea proiectului.  
 
Dacă pentru orizontul de previziune din anul 1-5 de functionare un indicator nu se 
încadrează în limitele admisibile stabilite, proiectul nu îndeplineşte obiectivul de viabilitate 
economico-financiară.  
 
Dacă proiectul îndeplineşte obiectivul de creştere a viabilităţii economice prin proiect, se 
demonstrează îmbunataţirea performanţei generale a exploataţei agricole. În caz contrar 
şi dacă prin proiect nu se demonstrează îmbunatăţirea performanţei generale prin 
creşterea viabilităţii economice şi prin cel puţin înca un  obiectiv de mediu sau 
tehnic, condiţia nu este îndeplinită iar, expertul bifează în casuţa corespunzatoare NU şi 
îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. 
 
8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
 
Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii.  
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate atunci 
expertul întocmeste o Notă de analiză preliminară, aprobată de şef serviciu şi vizată de 
Director Centru Regional/ Director Direcţia Selectare Contractare, în care descrie condiţile 
artificiale cu fundamentarea suspiciunii pe baza documentelor justificative şi trimite 
proiectul împreună cu Nota către Direcţia Control şi Antifraudă. Direcţia Control şi 
Antifraudă, va transmite un punct de vedere în termen de maxim 10 zile de la primirea 
proiectului şi a Notei, sub forma unui raport.  
În baza Raportului Direcţiei Control şi Antifraudă expertul bifează în casuţa 
corespunzatoare DA sau NU.  
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiţii artificiale pentru obţinerea de plăţi 
şi avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în caseta 
corespunzatoare NU. 
 
9. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este 
eligibil. 
 
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 


