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GE3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONDITIILOR MINIME DE ACORDARE A 

SPRIJINULUI 
 
Măsura 41.112 « Instalarea  tinerilor fermieri » 
 
Titlu proiect…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................
................. 
 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 

                            
 1.F/N     2. axa 4       3.  Nr. Măsura   4.  nr apel    5. an alocaţie  6. cod    7. Cod Judeţ   8. ultimele 3 cifre       9. nr de  

      Depunere     financiară      reg.                             ale dec de autoriz        ordine 
           GAL emisă de     de înregistr 

                                                                                                                                             AMPNDR           în registru                            

  
1. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 
 
1.1 Care este statutul solicitantului pentru masura 41.112? (Vezi documentele:2, 6,7) 

 
    - Persoană fizică          

  - Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                 
  - Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                           
  - Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)    
 
Verificare la GAL        DA    sau NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA    sau NU   
 
1.2 Solicitantul  aparţine categoriei beneficiarilor eligibili  (exploataţie cuprinsa între 6-40 
de UDE)? Verificare calcul UDE. 
  
Verificare la GAL        DA    sau NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA    sau NU   

 

1.3 Are vârsta sub 40 de ani? 

 

Verificare la GAL        DA    sau NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA    sau NU   

 

1.4 Se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducator ( şef ) al 
exploataţiei agricole? 

 

Verificare la GAL        DA    sau NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA    sau NU   
 

1.5 Solicitantul este membru al unei familii de fermieri, care a lucrat mai mult de 50% 
din timpul sau de lucru în cadrul fermei ( nu neaparat în ferma familiei de fermier )  cu 
cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu? 
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Verificare GAL                  DA    sau NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA      sau    NU   
 
1.6 Solicitantul se încadreaza în termenul de maxim 12 luni de la data instălării într-o 
exploataţie de minim  6UDE  ( data  la care a preluat / înfiinţat exploataţia)? 
  
Verificare la GAL       DA     sau    NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA      sau    NU   
 
 
1.7 Sprijinul de instalare pentru exploataţia agricolă a mai fost acordat? 
Solicitantul beneficiaza de sprijin pe Masura 41.141? 

 

Verificare la GAL       DA     sau     NU  
Verificare la APDRP – sondaj     DA    sau NU   
 
1.8  Solicitantul are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau 
activitatea zootehnică. 
 
Verificare la GAL        DA             sau NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA    sau NU   
 
1.9 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 investiţiei/terenului/patrimoniului cu scopul de a  nu depăşi plafonul 
maxim în cadrul măsurii, 40 UDE sau pentru a putea beneficia mai mulţi 
solicitanţi de aceeaşi măsură;  

 necorelarea documentelor din IACS, Registrul agricol şi 
ANSVSA/DSVSA/certificate veterinare cu cererea de finanţare, planul de afaceri 
şi controlul la faţa locului, în cazul exploataţiior cu prag minim de 6 UDE; 

 farâmiţarea exploataţiei agricole în scopul accesării de către fermieri a unor 
porţiuni din aceeaşi exploataţie agricolă;  

 cultivarea unor specii de plante în zone care nu îndeplinesc condiţiile 
pedoclimatice favorabile, în scopul obţinerii volumului maxim al sprijinului acordat 
acestei măsuri). 

 
Verificare la GAL        DA    sau  NU   
 
Verificare la APDRP – sondaj     DA   sau  NU   
 
2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 
raspundere F?  
 
 
Verificare la GAL        DA    sau  NU   
 
Verificare la APDRP – sondaj     DA   sau  NU   
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Observaţii GAL:     
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
Observaţii APDRP:     
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE 
 

 

 
 
 

Conditii de eligibilitate 

Documente 
care se 
verifica 

Verificare efectuată de către: 

GAL „Colinele 
Tutovei” 
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EG1 –Solicitantul trebuie să prezinte un  Plan de 
afaceri prin  care  să demonstreze îmbunătăţirea 
performanţei generale a exploataţiei agricole şi 
cresterea dimensiunii fermei cu minim 4 UDE. 

 
doc.10 

declaratie 
CF partea F, 

punct 8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EG2- Solicitantul trebuie să dovedească o 
pregătire profesională, şi se angajază  să 
dobandească   calificări profesionale în domeniul 
agricol. 
 

 
doc.8.1 

   declaratie 
CF partea F, 
punct  7 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Observaţii GAL 

……………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
Observaţii GAL 

……………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Verificare la GAL       DA    sau  NU   
 
Verificare la APDRP – sondaj    DA   sau  NU   
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3. VALOAREA SPRIJINULUI. 
 
Stabilirea dimensiunii economice a exploataţiilor agricole (calcularea sprijinului pentru 
instalare). 

 
Total   UDE : N (N reprezinta numărul de UDE, fara zecimale, fara rotunjire) 
 

 
6 UDE 

 
12.000Euro 
 

 
N - 6 

 
( N – 6 ) X 4.000Euro 
 

 
TOTAL 

 
V = 12.000 + ( N - 6 ) X 4.000Euro 
 

 
Daca: V >40.000Euro  - valoarea sprijinului este maxim40.000.Euro 
           V<=40.000Euro  -valoarea sprijinului este V(valoarea calculata). 
 
V = .................... 
Valoarea calculată sa fie fară zecimale ș i fară rotunjire 
Toate costurile vor fi exprimate în lei, şi se vor baza pe Planul de afaceri (întocmit 
în LEI) 
1 Euro = ………..LEI ( Rata de conversie intre Euro şi moneda natională pentru 
Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : 
<http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii planului de afaceri). 
 
Verificare la GAL        DA    sau  NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA   sau  NU   
 

 
4. Cele observate în cursul verificării pe teren (evidenţiate in GE 3.8 si E 4.1)   
    corespund cu  datele  din Cererea de finanţare? 
 
Verificare la GAL        DA    sau  NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA   sau  NU   
 
 
5. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este 
eligibil: 

 
Verificare la GAL        DA   sau   NU   
Verificare la APDRP – sondaj     DA   sau  NU   
 
GAL 
 
Aprobat de .........................................Manager GAL 
Semnatura si stampila.....................    DATA   …./…../201 
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Verificat de …………………. .........  Manager de proiect 2 GAL 
Semnătura .................……………..   DATA   …./…../201. 
 
Intocmit de ……………………        Manager de proiect 1 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 intensitătii sprijinului, dacă este 
cazul) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Observaţiile APDRP-SVT/SES-DSC -sondaj:  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
Aprobat, Sef serviciu Verificare Tehnică - DST 
Nume/Prenume .................................................................... 
Semnatura ...........................................................................     
DATA   …../….../........ 
 
Verificat, Expert 2 S.V.T. – D.S.C. 
Nume/Prenume .................................................................... 
Semnatura ...........................................................................     
DATA   …../….../........ 
 
Intocmit, Expert 1 S.V.T. – D.S.C. 
Nume/Prenume .................................................................... 
Semnatura ...........................................................................     
DATA   …../….../........ 

 
DSC-SES 
Aprobat, Sef serviciu Evaluare Selectare 
Nume/Prenume .................................................................... 
Semnatura ...........................................................................     
DATA   …../….../........ 
 
Verificat, Expert 2 SES - DSC 
Nume/Prenume .................................................................... 
Semnatura ...........................................................................     
DATA   …../….../........ 
 
Intocmit, Expert 1 SES -DSC 
Nume/Prenume .................................................................... 
Semnatura ...........................................................................     
DATA   …../….../........ 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea  condiţiilor de eligibilitate 
 

 
Numarul de înregistrare al cererii de finanţare  
Se preia numarul de înregistrare din cererea de finanţare confruntându-se şi cu numarul 
de înregistrare din fişa de verificare a conformitătii GE2.1L completat conform secţiunii 
ES2, punctul 4 „Înregistrarea” din procedura de evaluare selectare. 
 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 
 
1.1 Care este statutul solicitantului pentru măsura 41.112? 
Această verificare constă în asigurarea că solicitantul aparţine categoriilor de 
solicitanţi eligibili.  

 
DOCUMENTE   DE   PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

2. Angajamentul persoanelor fizice de a se 
autoriza în PFA sau II în termen de 30 de 
zile lucratoare de la primirea Notificarii 
privind selectarea cererii de finanţare, cu 
specificarea codului CAEN pentru care se 
autorizează. 
sau 
7.1 Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.2. Certificatul de înregistrare   eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare. 
6. Copia actului de identitate pentru 
solicitant şi al soţiei/soţului, pentru toţi 
solicitanţii care sunt casatoriţi, după caz. 

2.Se verifică dacă conţine toate informaţiile 
necesare pentru autorizare; să fie datată si 
semnată de solicitant. 
 
 
sau 
7.1Se verifică dacă certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului Comerţului care 
specifică faptul că solicitantul este asociat 
si administrator unic, solicitantul are sediul 
social sau punctul de lucru deschis la 
adresa exploataţiei agricole, codul CAEN 
conform activitatii pentru care solicită 
finanţare, şi nu se află în proces de 
lichidare, fuziune, divizare ( Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciară sau 
faliment, conform Legii 85/2006 republicată. 
Se verifică, de asemenea, 
valabilitatea documentului si numărul de 
înregistrare. 
7.2 Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele 
menţionate în document: numele societăţii, 
adresa, cod unic de înregistrare / nr. de 
înmatriculare ; valabilitatea documentului.  
6. Se verifică după CNP dacă solicitantul 
cât şi soţul sau soţia acestuia beneficiază 
de sprijin/prima pe măsura 41.112/ sprijin 
pentru fermele agricole de semi-subzistenţă 
prin măsura 41.141 şi are vârsta sub 40 de 
ani. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constata că solicitantul se încadrează în categoriile de solicitanţi eligibili, 
va bifa casuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant caseta “da” pentru 
verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă. 
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1.2 Solicitantul aparţine categoriei beneficiarilor eligibili (exploataţie cuprinsă între 6-40 
de UDE)? Verificare calcul UDE .  
Verificarea se bazează pe informaţiile menţionate în Cererea de finanţare, documentele 
anexate si verificare bază de date IACS. 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Cererea de finantare –tabel calcul UDE; 
Stabilirea categoriei de ferma . 
 

 

 

 

 

 

  

 

Documente verificate si listate de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS de la APIA: 

a1.Document privind înscrierea în Registrul 
unic de identificare al solicitantului care 
trebuie sa cuprindă codul unic de inregistrare 
si data atribuirii acestui cod. Acest document 
se verifică si listează obligatoriu pentru toţi 
solicitanţii care acceseaza masura, inclusiv 
pentru solicitanţii care nu detin suprafeţe de 
teren agricole în exploataţie. 

 a2. print screen după forma coerentă şi 
după caz, istoricul exploataţiei în numele 
solicitantului sau cedentului exploataţiei 
agricole în care apar parcelele agricole, 
marimea acestora şi culturile aferente 
conform înregistrarilor din IACS, necesare 
pentru calculul UDE al anului 0. Documentul 
se listează de expertul OJPDRP din baza de 
date IACS si se anexeaza la dosarul Cererii 
de finantare. 

Observatie: În 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.  
 
c) Documente solicitate pentru animale, 
păsări şi familii de albine: 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia veterinară 

Se va verifică dacă în urma calculului din 
Cererea de finanţare, exploataţia se  
încadrează în categoria  > sau =  cu 6UDE 
si maxim 40 UDE.  
UDE (unitatea de dimensiune economică) 
reprezintă 1200 euro.  
În dimensiunea economică a exploataţiei 
agricole  culturile şi animalele care asigură 
consumul uman si hrana animalelor trebuie 
să reprezinte peste 75%. 
Se verifică dacă această condiţie este 
îndeplinita.  

-Se verifică dacă solicitantul îşi calculează 
UDE din ciuperci, ponderea acestora nu 
trebuie sa fie mai mare de 50% din total 
UDE, calculat in cererea de finantare.  

- se verifică dacă la stabilirea dimensiunii 
economice a exploataţiei s-au luat în 
calcul, pentru anul 0, atat flori cât şi 
ciuperci, ponderea UDE nu poate 
depăşi  50% din totalul dimensiunii 
economice a exploataţiei.  Dacă florile 
reprezintă 25% din UDE, ciupercile pot 
reprezenta până la 25 % din totalul de 
50%.  

Se verifică dacă aceste condiţii sunt 
îndeplinite, în caz contrar beneficiarul este 
neeligibil. 
În cazul în care ferma are o dimeniune 
economică sub 6 UDE sau >40  UDE, 
cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

Dimensiunea economică a exploataţiei 
agricole se verifică conform calculului din 
cererea de finanţare în sheet-ul specific 
măsura 41.112 - Stabilirea categoriei de 
fermă, după cum urmeaza: 
Se verifică dacă marimea suprafeţelor si 
structura culturilor din cererea de finanţare 
sunt aceleaşi cu cele specificate în print 
screen-ul, forma coerentă, din registrul unic 
de identificare de la APIA.  
Verificarea calculului  UDE   

se realizează prin consultarea si listarea 
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(adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie) din care să rezulte efectivul 
de animale deţinut, al păsarilor şi al familiilor 
de albine şi data primei inscrieri a 
solicitantului in Registrul Exploatatiei, însoţit 
de formular  de mişcare ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

  Solicitantii care au accesat PNA 2011-
2013 vor prezenta documentele de 
achizitii de familii de albine, roiuri la 
pachet, roiuri pe faguri şi mătci (facturi, 
ordine de plata, chitante, proces- verbal 
de predare primire); 

 

 documente pentru terenul ce constituie 
vatra stupinei – acte de proprietate conform 
legislaţiei în vigoare, sau contract de 
concesiune/ contract de arendă/închiriere/ 
contract de comodat. Suprafaţa de teren 
eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 
5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 
apicol. 
 
b) Documente solicitate pentru clădiri:  

 Actul de proprietate  

 alte documente care demonstrează dreptul 
de folosinţă asupra clădirii 

 
În cazul în care proiectul vizează şi 
modernizarea clădirilor aceastea se vor face 
în baza Legii 50/ 1991, modificata şi 
completată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

înregistrarilor din –IACS, de la APIA din anul 
curent depunerii cererilor de finanţare pentru 
Instalarea tinerilor fermieri. 
Calculul dimensiunii economice a 
exploataţiei agricole pentru anul 0 se 
realizează pe baza print screenu-lui din 
Registrul unic de înregistrare de la APIA 
şi/sau DSVSA/ circumscripţia veterinară în 
nume propriu şi/sau al cedentului. 
Expertul verifică pe baza print screen-ului 
APIA şi/sau a extrasului exploataţiei 
agricole/  şi a formularului de mişcare de la 
ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinară, 
calculul UDE din cererea de finanţare, 
pentru anul 0, dacă exploataţia agricolă 
preluată integral reprezintă ponderea 
majoritară în total UDE. Exploataţia 
majoritară trebuie să reprezinte peste 50% 
din total calcul UDE.  
Expertul verifică dacă solicitantul a preluat 
integral exploataţia majoritară,  în baza de 
date IACS – APIA, şi/sau 
ANSVSA/DSVSA/circumscripţie veterinară 
prin verificarea cedentului exploataţiei 
preluate integral.  
In acest caz, cedentul exploataţiei 
majoritare vegetale şi/sau zootehnice nu 
trebuie să mai figureze în Registrul unic de 
înregistrare de la APIA şi/sau în Registrul 
exploataţiilor de la ANSVSA/DSVSA/ 
circumscripţia veterinară. 
Această verificare se realizează inclusiv  
pentru solicitanţii care au preluat exploataţii 
prin documente de proprietate. 
Dacă suprafaţa declarată în registrul  unic 
de identificare este mai mare decat cea din 
Registrul Agricol proiectul este neeligibil. 
c) Pentru exploataţiile zootehnice se verifică  
numarul animalelor din Registrul 
exploatatiei de la ANSVSA şi din formularul  
de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 
Normele sanitar veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010) sa fie acelasi cu cel 
completat în cererea de finantare. 
Se verifică în formularul de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 
nr. 40/2010) data la care s-au preluat 
animalele, RO-ul exploataţiei de 
provenienţă (cedent), RO-ul exploataţiei de 
destinaţie, datele de identificare ale 
proprietarului şi crotalia animalului 
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d) Copie din Registrul agricol emis de 
Primării care să confirme dreptul de 
proprietate şi/sau de folosinţă 
(arendă/concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/animalelor înregistrate pentru 
baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea „Conform cu originalul”.10. 
Planul de afaceri 
 
4.1  Pentru solicitanţii autorizaţi conform OG 
44/2008 sau SRL, certificate care sa ateste 
lipsa datoriilor restante fiscale si sociale 
emise de Directia Generala a Finantelor 
Publice si de primariile pe raza carora isi au 
sediul social si puncte de lucru si graficul de 
reeşalonare a datoriilor catre bugetul 
consolidat (daca este cazul). 
sau 
4.2 Pentru solicitanţii neautorizaţi persoane 
fizice certificate care să ateste lipsa datoriilor 

transferat. În cazul în care sunt mai multe 
animale se întocmesc şi Anexe Continuare 
formular seria nr. (formular 4). Pe formular 4 
este trecut RO-ul exploataţiei de 
provenienţă (cedentului) şi al câtelea 
proprietar este solicitantul. 
Pentru solicitantii care au accesat PNA 
2011-2013, se verifica daca documentele 
de achizitii de familii de albine, roiuri la 
pachet, roiuri pe faguri şi mătci (facturi, 
ordine de plata, chitante, proces- verbal de 
predare primire) sunt eliberate inainte de 
depunerea cererii de finantare. 
Toti solicitantii care detin exploatatii apicole 
sunt verificati in baza de date APIA,  după 
CNP-ul solicitantului, dacă au solicitat sprijin 
financiar pentru măsura 3 din PNA 2011-
2013, ulterior depunerii cererii de finantare. 
Solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 
dupa momentul depunerii cererii de 
finantare, devin neeligibili. 
Se verifică existenţa documentelor pentru 
adăposturile animalelor (constructii 
provizorii şi/sau definitive de tipul: grajduri, 
saivane, padocuri, etc);  
Se verifică existenţa actelor pentru vatra 
stupinei şi se calculează de către expert 
dacă solicitantul deţine suprafaţa de 
proprietate/folosinţă conformă cu legislaţia 
în vigoare pentru numărul de stupi pe care-i 
deţine. 
Terenul care formează vatra stupinei nu 
trebuie sa figureze în Registrul unic de 
identificare, la APIA, acesta necontribuind la 
calculul UDE din cererea de finanţare. 
Se verifică înregistrarea fermei zootehnice/ 
apicole din Registrul Agicol, de la Primaria 
comunei pe raza careia îşi desfasoară 
activitatea. 
d) Se verifică existenţa acestui document 
pentru toţi solicitanţii şi corelarea 
informaţiilor din Registrul agricol cu cele 
existente în Registrul unic de identificare 
şi/sau din registrul exploataţiei de la 
ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia veterinară. 
10.Se verifica concordanţa dintre tabelul din 
cererea de finantare si tabelele din cap.II. 
din planul de afaceri.  
4.1 Se verifică  daca documentele atestă că 
solicitantul nu are datorii restante,  
Certificatele trebuie sa mentioneze clar 
lipsa datoriilor prin mentiunea „nu are datorii 
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către bugetul local de la primăriile pe raza 
cărora îşi au domiciliul5. Cazierul judiciar, 
fara înscrieri care privesc sancţiuni 
economico-financiare, al solicitantului . 
Bază date APIA cu beneficiarii PNA 2011-
2013. 
 
 

fiscale sau locale” sau bararea liniei în care 
ar trebui sa fie mentionate. 
- pentru solicitanţii autorizaţi se verifică 
existenţa certificatelor  de la Directia 
Generala a Finantelor Publice si de la 
primariile pe raza carora îşi au sediul social 
si puncte de lucru si graficul de reesalonare 
a datoriilor catre bugetul consolidat (daca 
este cazul). 
4.2 Pentru solicitanţii neautorizaţi se verifică 
existenţa certificatelor care atestă lipsa 
datoriilor la bugetele locale. 
5. Se verifică pentru solicitantul proiectului 
să nu aibă înscrieri care privesc sanctiuni 
economico-finaciare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constata că solicitantul aparţine beneficiarilor  eligibili, va bifa casuţa 
corespunzatoare categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz 
contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă. 

 

1.3 Are varsta sub 40 de ani? 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

6. Copia actului de identitate pentru 
solicitant şi al soţiei/soţului, pentru toţi 
solicitanţii care sunt casatoriţi, dupa caz.  
 
 
 

 6. Se verifică dacă informaţiile menţionate 
în paragraful B2 sunt în concordanţă cu 
cele menţionate în document: date de 
identitate ale beneficiarului de proiect, 
adresa, seria şi numarul, valabilitatea 
documentului. 
Se verifică dacă solicitantul are sub 40 de 
ani la data depunerii cererii de finanţare. 

Daca in urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată ca solicitantul se incadreaza sub 40 de ani, va bifa casuţa 
corespunzatoare categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. In caz 
contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă. 

 

1.4 Se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducator ( sef ) 
al exploataţiei agricole? 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului  din partea F din  cererea de 
finanţare,  punctul 10, prin care acesta 
declară că se instalează pentru prima dată în 
exploataţia agricolă ca şi conducător (şef al 
exploataţiei).  

  

 

Se verifica în  partea F din cererea de finanţare, 
Declaratia  pe propria raspundere a  
solicitantului existenţa bifei la punctul 10, prin 
care acesta se instalează pentru prima dată în 
exploataţia agricolă ca şef de exploatatie. 
Se verifică în baza de date IACS de la APIA, 
data înscrierii în Registrul  unic de identificare de 
la APIA în calitate de şef de exploataţie sa fie 
aceeaşi cu cea completată de solicitant in CF. 
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1.Documente proprietate/ folosinta pentru 
exploatatia agricolă:  

Documente verificate si listate de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS de la APIA: 

a1) –Document privind înscrierea în Registrul  
unic de identificare al solicitantului care 
trebuie să cuprindă codul unic de 
înregistrare şi data atribuirii acestui cod. 
Acest document se verifică şi listează 
obligatoriu pentru toţi solicitanţii care 
accesează masura, inclusiv pentru solicitantii 
care nu deţin suprafeţe de teren agricole în 
exploataţiei . 

a2) print screen dupa forma coerentă şi după 
caz, istoricul exploataţiei în numele 
solicitantului sau cedentului exploataţiei 
agricole, în care apar parcelele agricole, 
marimea acestora si culturile aferente 
conform înregistrarilor din IACS, necesare 
pentru calculul UDE al anului 0. Documentul 
se listează de expertul OJPDRP din baza de 
date IACS şi se anexează la dosarul Cererii 
de finantare. 
c) 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, al pasarilor si al familiilor 
de albine si data primei inscrieri a 
solicitantului in Registrul Exploatatiei, însoț it 
de formular  de miș care ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);. 
d) Copie din Registrul agricol emis de 
Primării care să confirme dreptul de 
proprietate şi/ sau de folosinţă 
(arendă/concesionare) al terenului/ fermei 

Se verifică  dacă data de la care solicitantul are  
6 UDE este mai mică de 12 luni, la data 
depunerii cererii de finantare la Agentie 
(document obligatoriu pentru toate proiectele). 
Pentru solicitanţii care depun proiecte  în calitate 
de asociat unic al unui SRL se verifică la APIA, 
după CNP, dacă anterior datei înregistrării SRL - 
ului în Registrul unic de identificare, asociatul 
unic nu a fost şef de exploataţie ca persoană 
fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
1. Se verifică categoria de culturi din print  -screen 
să corespundă cu structura culturilor din cererea 
de finantare  functie de care s-a calculat UDE. 

În cazul în care un solicitant a fost înregistrat cu 
mai mult de 12 luni, dar nu îndeplinea condiţia 
de accesare a sprijinului, (avea mai puţin de 6 
UDE),  pentru stabilirea datei instalării tânărului 
fermier se va verifica istoricul exploataţiei (baza 
de date  IACS de la APIA,  de la data primei 
înregistrări in Registrul unic de identificare.  
c) Se verifică în Extrasul din Registrul Exploatatiei 
emis de ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia 
veterinară, însoț it de formular  de miș care 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010), 
daca data de la care solicitantul are 6 UDE nu 
este mai mare de 12 luni, la data depunerii cererii 
de finanţare la Agentie. În situaţia în care se 
constată că exploataţia agricolă a solicitantului 
îndeplinea condiţia minimă (dimensiunea 
exploataţiei agricole este cuprinsă între 6 - 40 
UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea 
cererii de finanţare, acesta nu este eligibil pentru 
sprijin.  

Pentru toti solicitantii care detin în exploatatia 
agricola animale se verifică documentele de la 
APIA si ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia 
veterinară. 

d) acest document se verifică dacă este în 
concordantă cu documentele ataș ate cererii de 
finanț are.  

Atentie! 
Copia din registrul agricol nu ț ine loc de 
document de proprietate.    
7.1 Se verifică dacă certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comertului care specifica 
faptul ca solicitantul este asociat si administrator 
unic, solicitantul are sediul social sau punctul de 
lucru deschis la adresa exploataţiei agricole,  
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zootehnice înregistrate pentru baza de 
producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea 
„Conform cu originalul”. 
7.1 Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului pentru solicitanţii 
autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu 
asociat şi administrator unic, certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului. 
 
 
 
6. Copia actului de identitate a sotiei/sotului 
pentru toti solicitantii casatoriti, dupa caz. 

codul CAEN conform activitatii pentru care 
solicita finantare , si ca nu se afla in proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 
republicata), reorganizare judiciara sau faliment, 
conform Legii 85/2006 republicata. 
Se verifică, valabilitatea documentului şi numărul 
de înregistrare.  
6. Se verifica dacă sotul/sotia a mai depus un alt 
proiect pe această masură sau pe masura 141 
„Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta”. Dacă 
soţul/soţia mai au si alt proiect în derulare pe 
masurile 112 sau 141, acesta este neeligibil. 

Daca in urma verificarii efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constata că solicitantul se instalează pentru prima dată în exploataţie ca 
şi conducator, va bifa casuta corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant caseta 
“da” pentru verificare. In caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarata neeligibila. 
 
 

1.5 Solicitantul este membru al unei familii de fermieri, care a lucrat mai mult de 
50% din timpul său de lucru in cadrul fermei ( nu neaparat în ferma familiei de 
fermier ) cu cel puţin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu? 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

9.1 Document (carte de munca sau 
adeverinta de la locul de munca) care atesta 
faptul  ca solicitantul a desfasurat activităţi in 
domeniul agricol mai mult de 50% din timpul 
de lucru, cu cel puţin 12 luni, inaintea 
instalarii sale pe cont propriu.  
sau 
9.2 Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului că este membru al unei familii 
de fermier şi că  a lucrat  mai mult de 50% 
din timpul sau  de lucru în  cadrul fermei (nu 
neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel 
puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont 
propriu, însoţită de declaraţia emisă de 
conducatorul exploataţiei agricole unde a 
lucrat solicitantul. 

9.1 Se verifica daca solicitantul a desfasurat 
o activitate într-o ferma (societate) care are 
ca domeniu de activitate domeniul agricol. 
Solicitantul poate prezenta copie dupa 
cartea de muncă sau o adeverinţa de la 
locul de munca . 
Sau 
9.2 Se verifică să fie datata şi semnată de 
solicitant şi specifică faptul că acesta a 
lucrat  mai mult de 50% din timpul sau  de 
lucru în  cadrul fermei (nu neaparat în ferma 
familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni 
înaintea instalării sale pe cont propriu si 
daca a atasat declaraţia emisa de 
conducatorul exploataţiei agricole.  
Se verifică la APIA, în Registrul unic de 
identificare, existenţa exploataţiei agricole  
unde a lucrat solicitantul, pe baza codului 
RO  din declaratie, se listează documentul 
şi se depune  la dosar 

Solicitanţii care au lucrat în exploatații 
zootehnice depun extras din Registrul 

exploatațiilor de la ANSVSA/DSVSA. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată că există documentul sau declaratia ce atesta faptul că 



GAL “Colinele Tuitovei” 

 

 

solicitantul a desfasurat o activitate agricola, va bifa casuta corespunzatoare  caseta “da” 
pentru verificare. In caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibila. 
 
1.6 Solicitantul se încadreaza in termenul de maxim 12 luni de la data instalarii 
într-o exploataţie de minim  6UDE  (data  la care a preluat / infiintat exploataţia)?  

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Documente proprietate /folosinta pentru 
exploataţia agricola: 
a)Documente solicitate pentru terenul 
agricol: 
● document care atesta dreptul de 
proprietate asupra terenului agricol conform 
legislaţiei în vigoare (contract de vanzare-
cumparare autentificat de notar, act de 
donaţie autentificat de notar, hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă cu 
punere în posesie, certificat de moştenitor 
unic autentificat de notar şi alte acte care 
demonstrează terţilor dreptul de proprietate 
conform legislaţiei în vigoare);    
şi/ sau 
● Tabel centralizator- emis de Primărie, 
semnat de persoanele autorizate conform 
legii, conţinând sumarul contractelor de 
arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani la 
data depunerii cereri de finantare) cu 
suprafeţele luate în arendă pe categorii de 
folosinţă, perioada de arendare.      
● contract de concesionare cu o valabilitate 
de cel puţin 5 ani la data depunerii CF ● 
Contractul de concesiune va fi insotit de 
adresa emisa de concedent care contine:  

  situatia privind respectarea clauzelor 
contractuale, dacă este în graficul de 
realizare a investitiilor prevazute în contract 
si alte clauze.  

 document pentru terenul ce constituie 
vatra stupinei – acte de proprietate conform 
legislaţiei în vigoare, sau contract de 
concesiune/ contract de arendă/închiriere/ 
contract de comodat. Suprafaţa de teren 
eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 
5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 
apicol. 

  Documente verificate si listate de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS de la APIA: 
a1. Document privind inscrierea in Registrul - 
unic de identificare al solicitantului care 
trebuie să cuprindă codul unic de înregistrare 
şi data atribuirii acestui cod. Acest 

1. De verificat prezenţa obligatorie a cel 
puţin unul  din aceste documente, funcţie de 
proiect:  
Pentru suprafaţa de teren agricol se va 
verifica dacă documentele care dovedesc 
dreptul de proprietate sau folosinţă sunt 
încheiate în numele solicitantului şi sunt 
semnate, ştampilate de către parţile 
implicate, conform legislaţiei în vigoare. Se 
verifică existenţa documentului Tabel 
centralizator, să fie semnat şi ştampilat de 
catre autoritatile competente si sa fie 
încheiate pe o perioadă de minim 5 ani 
valabile la data depunerii cereri de 
finantare. 
Se verifică dacă documentele de 
proprietate/folosinţă pentru vatra stupinei 
sunt conforme legislaţiei în vigoare – legea 
 apiculturii nr. 131/2010. 
Terenul care formează vatra stupinei nu 
trebuie sa figureze în Registul unic de 
identificare, la APIA, acesta necontribuind la 
calculul UDE din cererea de finanţare.  
Se verifică în baza de date IACS de la  
APIA, toate suprafeţele agricole pentru 
care solicitantul îsi calculează UDE.  
Se verifică exploataţia agricolă: codul unic 
de înregistrare al exploataţiei agricole al 
solicitantului, suprafaţa utilizată, structura 
culturilor, iar solicitantul să nu figureze în 
acest registru de mai mult de 12 luni cu 
minim 6 UDE. 
La calculul  UDE se verifică  print screen-ul 
în forma coerentă de  la APIA. .  
Se consultă si listează înregistrarile din - 
IACS de la APIA din anul curent depunerii 
cererilor de finantare pentru Instalarea 
tinerilor fermieri. 
Suprafeţele de teren agricol şi  categoriile 
de culturi din aceste documente să 
corespundă cu cea din planul de afaceri, 
verificate pe teren şi cu stabilirea categoriei 
de fermă - Structura culturilor si calculului 
UDE din cererea de finanţare. 
b)Pentru clădiri se solicită prezenţa actului 
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document se verifica obligatoriu pentru 
toţi solicitanţii care accesează masura, 
inclusiv pentru solicitanţii care nu deţin 
suprafeţe de teren agricole în exploataţie. 
a2. print screen după forma coerentă şi după 
caz, istoricul exploataţiei în care apar 
parcelele agricole, marimea acestora şi 
culturile aferente conform înregistrărilor din 
IACS, necesare pentru calculul UDE al anului 
0. Documentul se listează de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS şi se 
anexează la dosarul Cererii de finantare. 
b) Documente solicitate pentru cladiri: 
  

 Actul de proprietate  

 Alte documente care demonstrează dreptul 
de folosinţă asupra clădirii. 

  În cazul în care proiectul vizează şi 
modernizarea clădirilor aceastea se vor face 
în baza Legii 50/ 1991, modificata şi 
completată. 

În cazul realizării de investiţii asupra 
imobilelor documentele de proprietate la 
punctul b) sunt obligatorii 
c) Dupa caz, documente solicitate pentru 
animale, păsări şi familii de albine:  
● Document emis de ANSVSA/DSVSA/ 
circumscriptia veterinara (adeverinţă 
eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie) din care sa rezulte efectivul 
de animale-detinut, al pasarilor, al familiilor 
de albine si data primei înscrieri a 
solicitantului in Registrul Exploatatiei, însoț it 
de formular  de miș care ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 
 d) Copie din Registrul agricol emis de 
Primării care să confirme dreptul de 
proprietate şi/ sau de folosinţă 
(arendă/concesionare) al terenului/fermei 
zootehnice/ animalelor  înregistrate pentru 
baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea „Conform cu originalul”. 
7.1 Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului pentru solicitanţii 
autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu 
asociat şi administrator unic, certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului. 
 

de proprietate asupra clădirii sau contract 
de concesiune sau alt document care să 
certifice dreptul de folosinţa al cladirii, 
valabil inclusiv în perioada de monitorizare 
a proiectului. 
Contractele de folosinţă sunt valabile numai 
în situatiile în care nu se fac investiţii la 
clădiri. 
Controlul consta în verificarea pe de o parte 
că aceste documente sunt completate, 
semnate şi poartă ştampila administraţiei 
care l-a eliberat, iar pe de altă parte că 
acestea din urmă au fost emise pe numele 
solicitantului. 
c) Pentru efectivele de animale deţinute in 
cazul fermelor zootehnice se verifica 
existenta Documentului emis de 
ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia veterinara, 
însoţit de formular  de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 
nr. 40/2010) din care sa rezulte 
inregistrarea animalelor  si numărul 
acestora pe categorii de animale. 
Se verifica daca numarul de animale din 
fiecare specie coincide cu cel din cererea 
de finantare. 
Se verifica data înscrierii solicitantului la 
ANSVSA/DSVSA/circumscriptia veterinara. 
Data înscrierii solicitantului la 
APIA/ANSVSA/DSVSA sau data de la care 
solicitantul a realizat 6 UDEtrebuie sa fie 
mai mică de 12 lunila data solicitarii 
sprijinului.  
  
d) Se verifică existenţa acestui document 
pentru toţi solicitanţii şi corelarea 
informaţiilor cu cele existente în Registrul 
unic de identificare şi din registrul 
exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA/ 
circumscriptia veterinară.  
7.1 Se verifică dacă certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului care specifica faptul ca 
solicitantul este asociat şi administrator unic 
sau autorizat conform OG 44/2008,  are 
sediul social sau punctul de lucru deschis la 
adresa exploataţiei agricole, codul CAEN 
conform activitaţii pentru care solicită 
finanţare , existenta punctului de lucru 
(daca este cazul) si ca nu se afla in proces 
de lichidare, fuziune, divizare ( Legea 
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31/1990, republicata), reorganizare judiciara 
sau faliment, conform Legii 85/2006 
republicata. 
Se verifică data înfiinţării/ preluării societatii  
comerciale care desfasoară activitaţi 
agricole (se verifică codul CAEN, data 
contractelor de proprietate/arendă, data 
înscrierii la APIA) să nu fie mai mare de 12 
luni. 
Se verifică, de asemenea valabilitatea 
documentului si numărul de înregistrare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată că exista documentele, va bifa casuta corespunzatoare  caseta 
“da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarata neeligibila. 
 
1.7 Sprijinul de instalare pentru exploatatia agricola a mai fost acordat? 
Solicitantul beneficiaza de sprijin pe Masura 141? 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

6.Copia actului de identitate pentru 
solicitant si al sotiei/sotului dupa caz.  
 

 

 

 

 

 

 

 
11. Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului privind exploatatia agricola 
că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 
şi/sau soţul/soţia si nu deţine în 
proprietate/folosinţă alte terenuri, animale, 
păsări şi familii de albine, în afara celor 
declarate în Planul de afaceri. 

6. Se verifică în baza de date a FEADR 
aferentă măsurii 112 şi 141 dacă solicitantul 
(sau soţul /soţia) a mai primit sprijin de 
prima instalare/ sprijin pentru fermele 
agricole de semi-subzistenţă pentru această 
exploataţie. Dacă  solicitantul sau soţul 
/soţia se regasesc în baza de date, se 
printează pagina respectivă şi se ataşează 
la dosar. Se va utiliza ca şi cheie de 
verificare CNP-ul.  
Se verifică după CNP dacă solicitantul cât şi 
soţul sau soţia acestuia beneficiază de 
sprijin/prima pe măsura 112/ sprijin pentru 
fermele agricole de semi-subzistenţă prin 
măsura 141. 
Se atasează print-screen cu rezultatul 
verificării. 
11. Se verifica declaraţia solicitantului, 
semnatura şi data. 

Daca se regaseste in baza de date, iar solicitantul sau sotul/ sotia a mai beneficiat de 
sprijin pentru prima instalare pe masuria 112 sau sprijin pe masura 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistenta”, pentru aceasta exploatatie – expertul va bifa in 
casuta corespunzatoare caseta „da” si cererea este declarata neeligibila, daca „nu” 
cererea este eligibila. 

 

1.8 Solicitantul are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau 
activitatea zootehnica. 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

7.1 Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului pentru solicitanţii 

7.1 Se verifică dacă certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului 
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autorizaţi conform OG 44/2008 sau SRL cu 
asociat şi administrator unic, certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului. 

 

 

 

 

1. Documente verificate si listate de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS de la APIA: 
a1) Document privind înscrierea in Registrul  
unic de identificare al solicitantului care 
trebuie sa cuprindă codul unic de 
înregistrare şi data atribuirii acestui cod. 
Acest document se verifică şi listează 
obligatoriu pentru toţi solicitanţii care 
accesează masura, inclusiv pentru solicitanţii 
care nu deţin suprafeţe de teren agricole în 
exploataţie.  

a2) print screen dupa forma coerenta şi după 
caz, istoricul exploataţiei în care apar 
parcelele agricole, marimea acestora şi 
culturile aferente conform înregistrarilor din 
IACS, necesare pentru verificarea calcului 
UDE al anului 0. 
2. Angajamentul persoanelor fizice de a se 
autoriza conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI 
în termen de 30 de zile de la primirea 
Notificarii privind selectarea cererii de 
finantare, cu specificarea codului CAEN 
pentru care se autorizează.  

Comertului care specifică codul CAEN 
conform activitatii pentru care solicită 
finanţare, solicitantul are sediul social sau 
punctul de lucru deschis la adresa 
exploataţiei agricole, şi că nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciara 
sau faliment, conform Legii 85/2006 
republicata. 
Se verifică  existenţa activitatii agricole. 
 1. Pentru solicitanţii neautorizaţi se verifică 
documentele de la APIA şi 
ANSVSA/DSVSA/circumscripţia veterinară 
(este valabilă şi adeverinţă eliberată de 
medicul veterinar de circumscripţie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se verifică daca codul CAEN este 
conform activitaţii pentru care solicita 
finantare si să se specifice că autorizarea 
se face pentru PFA sau ÎI. 

Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constata ca solicitantul are codul CAEN corespunzator, va bifa casuta 
corespunzatoare  caseta “da” pentru verificare. In caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind 
declarata neeligibila. 
 
1.9 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
 
Expertul verifica in cadrul proiectului daca solicitantul a incercat crearea unor conditii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plati şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii.  
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate 
atunci expertul intocmeste o Nota de analiza preliminara, aprobat de sef serviciu si 
vizata de Director adjunct OJPDRP, în care descrie conditiile artificiale cu 
fundamentarea suspiciunii pe baza documentelor justificative si trimite proiectul 
impreuna cu Nota catre Directia Control si Antifrauda. Directia Control si Antifrauda, va 
transmite un punct de vedere în termen de maxim 10 zile de la primirea proiectului si a 
Notei, sub forma unui raport.  
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In baza Raportului Directiei Control si Antifrauda expertul bifeaza în casuta 
corespunzatoare DA sau NU.  
Daca nu exista suspiciuni privind crearea unor conditii artificiale pentru obtinerea de 
plati si avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifeaza in casuţa 
corespunzatoare NU. 
 
 
2. Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere, partea F? 
Expertul verifica in Cererea de finantare daca sunt bifate casutele aferente tuturor 
punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere, daca aceasta este datata, 
semnata/stampilata, iar daca pe parcursul verificarii proiectului expertul constata ca 
sunt respectate punctele insusite prin Declaratie. acesta bifeaza da in casuta 
corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” iar cererea de finantare va fi declarata 
neeligibila. 
 
 
2. VERIFICAREA CONDITIILOR  DE ELIGIBILITATE 
 
Această verificare constă în asigurarea că proiectul îndeplineşte toate conditiile de 
eligibilitate aplicabile. 

 

EG1 -  Solicitantul trebuie să prezinte  Planul de Afaceri prin care sa 
demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole de 
crestere a dimensiunii fermei cu minim 4 UDE. 

 
DOCUMENTE PREZENTATE 

 
PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

10. Planul de afaceri pentru 
dezvoltarea exploatatiei. 

10. Se va urmari daca planul de afaceri 
respecta structura cadru si daca au fost 
completate toate capitolele aplicabile cererii 
de finantare. 
De asemenea, se verifica: 
- daca au fost prezentate obiectivele 
restructurarii;  
- daca au fost detaliate investitiile necesare 
pentru atingerea obiectivelor;  
- daca se demonstreaza ca cel putin 30% din 
sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea 
de investitii, până la a 2-a tranşă de plată, in 
vederea conformitatii cu standardele 
comunitare, modernizarea si dezvoltarea 
exploatatiei conform fisei masurii; 
- dacă exploataţiile apicole fac achiziţii de  
familii de albine,  roiuri la pachet, roiuri pe faguri 
şi mătci din sprijinul acordat sau capital 
propriu, fară  accesarea Programul Naţional 
Apicol 2011-2013. 
- dacă implementarea de investitii pentru 
respectarea standardelor comunitare se 
realizează în maximum 36 luni de la data 
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instalării în cazul în care prin planul de afaceri 
se prevăd astfel de investitii  
- declaratia solicitantului privind angajamentul 
ca toate activitatile prevazute prin planul de 
afaceri se vor face cu respectarea legislatiei 
nationale în vigoare si dupa caz sa obtina  
toate avizele si autorizatiile necesare 
desfăşurării activităţii; 
-daca in cadrul planului de afaceri s-a precizat 
pregatirea profesională în cadrul măsurii 111 
într-unul din domeniile  privind protectia 
mediului, managemntul durabil al terenurilor 
agricole şi forestiere, introducerea de noi 
tehnologii informaţionale, inovaţii, gestionarea 
durabilă a resurselor naturale. În functie de 
specificul exploatatiei deţinute si daca s-a 
prezentat declaratia solicitantului prin care se 
obliga sa urmeze, in primii trei ani de la 
primirea sprijinului un curs de formare 
profesionala prin masura 111. 
- daca solicitantul nu şi-a creat în mod artificial 
condiţiile necesare pentru a beneficia de 
sprijin pe această masură.   
- dacă în cadrul planului de afaceri se 
urmareste o crestere a dimensiunii economice 
a exploatatiei cu cel ptuin 4 unitati de 
Dimensiune Economica iar dimensiunea 
exploatatiei va fi de peste 10 UDE. 
- în cadrul fermelor care îsi formează calculul 
UDE din animale se verifică modalitatea de 
asigurare a bazei furajere pentru hrana 
animalelor. 

Daca în urma verificarii efectuate conform specificarilor de la “puncte de verificat” 
expertul constata ca prin planul de afaceri se demonstreaza imbunatatirea 
performantei generale a exploatatiei agricole (se urmareste alocarea a cel putin 
30% din sprijinul acordat )  şi  creşterea dimensiunii fermei cu minim 4 UDE, 
expertul bifeaza caseta corespunzatoare din coloana DA din fişa de verificare (paragraf 
2 – EG1 din formularul GE3.1L.). În caz contrar, expertul bifează in coloana NU şi 
motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale 
de eligibilitate), iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. 
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EG2 - Solicitantul trebuie sa dovedeasca o pregătire profesională sau se 
angajează să dobandească calificari profesionale în domeniul agricol.  

 
DOCUMENTE PREZENTATE  

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

 8. Copie după diploma de studii: 
● absolvent de liceu/ şcoală profesională/ 
şcoală de arte şi meserii în domeniul 
agricol, veterinar şi economic cu profil 
agricol/ absolvent a zece clase cu profil 
agricol, zootehnic şi veterinar însoţită de 
„Certificat de calificare profesională 
(competenţe)”; 
sau 
 ● absolvent de liceu/ şcoală 
profesională/ şcoală de arte şi meserii/ 
(altul decât cel cu profil agricol) care 
prezintă un  certificat de calificare sau un 
certificat de absolvire* a unui  curs de 
formare de minim 150 ore în domeniul 
agricol, veterinar şi economic cu profil 
agricol.  
  

  Adeverinţă pentru absolvenţii liceului 
sau a şcolii profesionale/ şcoală de arte 
şi meserii din promoţia 2012 (cu 
obligativitatea prezentării diplomei de 
studii până la semnarea contractului de 
finanţare), insotita de un certificat de 
absolvire a unui  curs de formare de 
minim 150 ore în domeniul agricol, 
veterinar şi economic cu profil agricol. 
 
Solicitanţii care nu au certificate de 
calificare sau un certificat de absolvire* a 
unui curs  în domeniul agricol, veterinar şi 
economic cu profil agricol vor prezenta: 
● Adeverinţa că urmează cursuri de 
calificare în domeniul agricol, veterinar şi 
economic cu profil agricol de minim 150 
ore însotita de declaraţie pe propria 
raspundere ca vor aduce certificatele 
pană la semnarea Contractului de 
finanţare cu Agenţia. 

*Certificatele de calificare/absolvire vor fi 
emise de catre o institutie recunoscuta de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii 
Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului, punctul 7 din cererea de 
finanţare, partea F, prin care acesta se 
obligă să urmeze, în primii trei ani de la 
primirea sprijinului, un curs de formare 

De verificat prezenţa obligatorie a acestor 
documente.  

8. Controlul  va consta in verificarea daca 
documentul (diploma de studii) este emis pe 
numele solicitantului  de catre o institutie 
recunoscuta de Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului.  

Se verifică dacă certificatul/ diploma de 
formare profesională/ cursul de 
calificare/absolvire este în domeniul agricol, 
veterinar şi economic cu profil agricol, este 
emis pe numele solicitantului legal, este de 
minim 150 de ore si este recunoscut de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului şi/sau Ministerul Muncii.  

 Absolvenţii liceului sau a şcolii 
profesionale/ şcoală de arte şi meserii din 
promoţia 2012 pot depune adeverinta care 
atestă finalizarea cursurilor scolare, insotita 
de un certificat de absolvire a unui  curs de 
formare de minim 150 ore în domeniul 
agricol, veterinar şi economic cu profil agricol. 
 

Se solicită originalul documentului pentru doc 
8. si expertul  verifică concordanţa copiei cu 
originalul, bifand casuta corespunzatoare în 
coloana «Concordanta copie cu originalul »  
 
Expertul verifică   existenţa bifei la punctul 7 
din cererea de finanţare, partea F, prin care 
solicitantul se obligă ca într-o perioadă de trei 
ani de la aprobarea cererii de finanţare, să 
urmeze şi să absolve, un curs de formare 
profesională prin măsura 111 „Formarea 
profesionala, informare si difuzare de 
cunostinte” in domeniile: managementul 
exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, 
protecţia mediului, agricultură ecologică, 
altele. 
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profesională prin Măsura 111 „Formare 
profesională, informare şi difuzare de 
cunoştinţe” în cel puţin unul din 
domeniile: managementul exploataţiei 
agricole, contabilitatea fermei, protecţia 
mediului, agricultură ecologică,altele. 
  

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca solicitantul 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 – EG2 din formularul 
GE3.1L). În caz contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute 
în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). 
 
3.STABILIREA  VOLUMULUI SPRIJINULUI 
 
Se calculează volumul sprijinului astfel: 
Pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE sprijinul pentru instalare 
este de 12.000 Euro iar peste aceasta dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte 
cu  4.000Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depaşi 40.000Euro/exploatatie. 
Valoarea sprijinului nu va fi cu zecimale si nu se va rotunjii. 
Se verifica daca in stabilirea UDE a exploatatiei agricole peste 75% din marimea 
acesteia este asigurata din produse agricole vegetale si animale destinate consumului 
uman si animal. 
Se verifică (la vizita pe teren) dacă la stabilirea calcului UDE solicitantul nu si-a creat in 
mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de sprijin pe aceasta masură. 
 
Dacă la verificarea documentelor (Registrul unic de identificare, Registrul Exploataţiei 
emis de ANSVSA/DSVSA, registrul agricol,  actelor de proprietate sau contracte de 
arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cererea de finanţare), expertul 
confirmă faptul că solicitantul şi-a calculat volumul sprijinului în conformitate cu  cele 
menţionate în aceste documente, acesta bifează da în casuta corespunzatoare. În caz 
contrar, expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica „Observatii”, iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă. 
 
4. CELE OBSERVATE ÎN CURSUL VERIFICĂRII PE TEREN CORESPUND CU  
DATELE  DIN CEREREA DE FINANŢARE? 
 
La vizita pe teren se verifică actele de proprietate, contractele de arenda/concesionare, 
adresa societatii/ persoanei fizice sa corespunda cu cele mentionate in CF si Planul de 
afaceri, si daca amplasamentul ș i baza materială permit realizarea obiectivelor propuse 
de catre solicitant. 
 
Dacă în urma verificării efectuate în teren, expertul constata ca solicitantul are conditiile 
descrise in  CF , va bifa casuta corespunzatoare  caseta “da” pentru verificare. In caz 
contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarata neeligibila. 
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5. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este 
eligibil. 
 
Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea 
unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului 
certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos 
suprapusă peste bifa expertului.  


