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1. Lista formularelor comune tuturor măsurilor
Pista de audit pentru Cererea de finanţare
Cerere de renunţare la Cererea de finanţare
Proces verbal de restituire a exemplarului original al Cererii de finanţare
Cererea de finanţare
Fişa de verificare a conformităţii
Registru de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme
Registru de corespondenţă proiecte FEADR
Registru de înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme
Fişa de verificare a condiţiilor de acordare a sprijinului
Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie
Borderou de transmitere a documentelor
Dosar administrativ al Cererii de finanţare
Propunerea vizitei pe teren - AM – PNDR - CDRJ /Solicitant
Calendar pentru verificarea Cererii de finanţare
Fişa de verificare pe teren
Raportul AM – PNDR - CDRJ asupra verificării pe teren
Borderou de transmitere a documentelor la OJPDRP
Raport asupra verificării prin sondaj
Borderou de transmitere a Cererilor de finanţare neeligibile la arhivare
Tabel centralizator privind situaţia Cererilor de finanţare depuse la AM –
PNDR - CDRJ

E0.1
E0.2
E0.3
E1.1
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E3.1
E3.2
E3.3
E3.5
E3.6
E3.7
E3.8
E4.1
E6.9
E7.1
E7.2
Doc.16

2. Lista formularelor specifice

Cererea de finanţare
Fişa de verificare a conformităţii
Fişa de verificare a condiţiilor de acordare a sprijinului
Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie
Fişa de verificare pe teren
Raport evaluare
Situaţia centralizată a contestaţiilor
Raport contestaţie
Lista contestaţii
Raport selecţie parţial
Raport selecţie
Tabel centralizator privind situaţia Cererilor de finanţare depuse la AM –
PNDR - CDRJ
Notificarea rezultatului verificării Cererilor de finanţare
AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

E1.1
E2.1
E3.1
E3.2
E3.8
Anexa 1
ROF
Anexa 2
ROF
Anexa 4
ROF
Anexa 5
ROF
Anexa 6
ROF
Anexa 7
ROF
Doc.16
E6.8
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PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANŢARE

E0.1

AM – PNDR - CDRJ,...........
Măsura
Cererea de proiecte: D -n/a
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:
Titlul Proiectului:
Nume şi prenume/Denumire solicitant:

Instituţia

Activitatea

1.

Cine a
Cine a
efectuat
verificat
Nume şi
Nume şi
semnătura 1 semnătura
Data 2
Data 3

Statut Cerere de
finanţare

2.
3.
4.
EVALUARE- SELECTARE

1. Verificarea conformităţii, înregistrarea Cererii
de finanţare şi a Dosarului Administrativ

AM-PNDR
- CDRJ

5.

conformă/
neconformă

1

expertul care a completat/întocmit întocmit documentele din coloana 6
data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6
3
persoana care a verificat/avizat documentele din coloana 6 şi data de verificare/avizare
2

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Documente
completate/întocmite

6.
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E3.5

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR
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2. Întocmirea calendarului privind verificarea
Cererii de finanţare
3. Întocmirea tabelului centralizator privind
situaţia Cererilor de finanţare depuse la AM- AM-PNDR
PNDR - CDRJ şi transmiterea acestuia către AM- - CDRJ
PNDR Doc. 16
4. Verificarea şi finalizarea condiţiilor minime de
acordare a sprijinului şi a criteriilor de selecţie.
Verificarea pe teren.

E 3.7

Conforme

E3.3

E3.1
E3.2
E3.8
E4.1

/ AMPNDR CDRJ

Eligibilă /
Neeligibilă

5.Verificarea prin sondaj

AM-PNDR

Eligibilă /
Neeligibilă

6. Întocmirea şi transmiterea către AM-PNDR a
Raportului de evaluare a cererilor de finanţare
eligibile/neeligibile/retrase

AM-PNDR
- CDRJ

Eligibilă /
Neeligibilă/Retrase

Raport de evaluare
(Anexa 1 ROF), , E3.3

7. Notificarea
beneficiarilor Măsurii 142 cu
rezultatul verificării cererilor de finanţare

AM-PNDR
- CDRJ

Eligibilă / Neeligibilă

E3.3, E6.8

8. Primirea Raportului de evaluare de la AMPNDR central (conform ROF-ului Comitetului de
Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru
proiectele aferente măsurilor din PNDR 20072013) în vederea notificării beneficiarilor Măsurii
141 privind rezultatul evaluării Cererii de
finanţare

AM-PNDR
- CDRJ

Eligibila/Neeligibila

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

E 3.1, E3.2, E7.1

E3.3, Raport de
evaluare (Anexa 1
ROF)
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9. Notificarea
beneficiarilor Măsurii 141 cu
AM-PNDR
rezultatul verificării cererilor de finanţare stabilit
- CDRJ
în Raportul de evaluare
10. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor pentru
proiectele din cadrul Măsurii 141 şi 142,
AM-PNDR
întocmirea şi transmiterea către AM-PNDR a
- CDRJ
Situaţiei
proiectelor
după
soluţionarea
contestaţiilor la nivelul AM-PNDR - CDRJ
11. Primirea de la AM-PNDR central a Raportului
de selecţie parţial pentru beneficiarii masurii 141
în vederea notificării beneficiarilor pentru
finanţare
12. Notificarea beneficiarilor selectaţi pentru
finanţare în urma Raportului de selecţie parţial
pentru beneficiarii masurii 141
13. Primirea Raportului de contestaţii de la AMPNDR însoţit de Minuta Comisiei de Contestaţii
(conform ROF-ului Comitetului de Selecţie şi al
Comisiei de Contestaţii pentru proiectele AM-PNDR
aferente măsurilor din PNDR 2007-2013) în
- CDRJ
vederea
notificării
beneficiarilor
privind
contestaţia depusă, pentru beneficiarii masurii
141/142
14. Notificarea
beneficiarilor cu
privire la
contestaţia depusă pentru beneficiarii masurii
141/142

AM-PNDR
- CDRJ

Eligibila/Neeligibila

E6.8.1.

Conform Anexei 2 din
ROF

Situaţia centralizată a
contestaţiilor (Anexa 2
ROF)

Selectate pentru
finanţare

Raport selecţie parţial
(Anexa 6 ROF)

Selectate pentru
finanţare

E 6.8.2.

Conform anexei 4 din
ROF

Conform anexei 4 din
ROF

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

E3.3, Raport contestaţii
(Anexa 4 din ROF),
Minuta Comisiei de
Contestaţii

E6.8.3,
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15. Primirea de la AM-PNDR central a Raportului
de selecţie pentru notificarea beneficiarilor cu
privire
la
cererea
de
fiananţare
selectată/neselectată pentru finanţare pentru
beneficiarii masurii 141

AMPNDRCDRJ

Selectată/Neselectata

E.3.3., Raport selecţie
(Anexa 7 ROF)

16. Notificarea beneficiarilor în urma Raportului
de selecţie, cu excepţia beneficiarilor care au fost
deja notificaţi ca urmare a aprobării Raportului de
selecţie parţial pentru beneficiarii masurii 141

AMPNDRCDRJ

Selectată/Neselectată

E.6.8.4., E 6.8.5

Eligibilă/Selectată
(specific Măsurii 141)
pentru finanţare

E 0.1
E 2.1
E3.7
E3.6
E3.1
E3.2
E3.8
E4.1
E7.1

17.
Finalizarea
completării
Dosarului
administrativ şi transmiterea acestuia către
OJPDRP

AM-PNDR
- CDRJ

18. Întocmirea borderourilor de transmitere a
cererii de finanţare originale şi a dosarelor AM-PNDR
administrative către OJPDRP în vedera - CDRJ
contractării

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

E6.9
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E 0.2

APROB,
Coordonatorul compartimentului dezvoltare
rurală judeţean al AM-PNDR
(Nume, prenume, semnătură, ştampila)

SOLICITANT……………………………………..
Nr........ /data înregistrare…………………………
CERERE DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE
CĂTRE,
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDR – Compartimentul de
dezvoltare rurală al judetului....................
Domnului Coordonator al Compartimentului de dezvoltare rurală judeţean al
AM-PNDR
Vă rugăm să aprobaţi renunţarea la Cererea de finanţare (cu / fără
restituirea exemplarului original al Cererii de finanţare) pentru proiectul:
,,.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................”
cu nr. de înregistrare …………………………………………………, depus în
sesiunea ……………………………… la AM-PNDR - CDR, judeţul
…………………………

Solicitant
Nume şi prenume/Denumire
(Semnătura şi după caz Ştampilă)

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E 0.3

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE
a exemplarului original al Cererii de finanţare
Nr…….. / data de înregistrare…………………….

Subsemnatul/a……………………………………………………,

având

funcţia de expert în cadrul AM – PNDR Compartimentul dezvoltare rurală
judeţean …………………, în baza Cererii nr……..... /.………… emisă de către
(nume

şi

prenume/denumire

solicitant),

depusă

la

AM-PNDR-

CDRJ……………………………. la data de ………………………… având
numărul

de

înregistrare……………………..,

cu

titlul:„……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..”
Am predat, domnului/doamnei (nume şi prenume/denumire
solicitant)…………………………………………………………………………………
…………………., care s-a legitimat cu ………… seria …………..nr. …………..

Am predat,
Expert AM PNDR-CDRJ
(Nume, prenume, semnătură)

Am primit,
Solicitant
(Nume şi prenume/Denumire, semnătură,
după caz, ştampila)

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E2.1

FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII
(Specifică fiecărei măsuri)

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Număr de înregistrare al cererii de finanţare
Data înregistrării la AM PNDR-CDRJ

Titlul proiectului

Nume şi prenume /Denumire solicitant

0
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală
15
16

Data şi numărul Notificărilor rezultatului verificării
cererilor de finanţare (E6.8 şi E6.9)

Data transmiterii dosarului administrativ către
OJPDRP pentru contractare

Înregistrarea la AM PNDR-CDRJ a
renunţării/restituirii Cererii de finantare, dacă e
cazul (nr. Cererii de renunţare/ PV de restituire şi
data)

Data primirii la AM PNDR-CDRJ a Raportului de
contestaţii şi înregistrarea situaţiei finale a
Cererii de finanţare

8

Data primirii la AM PNDR-CDRJ a Raportului de
selecţie şi înregistrarea situaţiei Cererii de
finanţare

7

Data transmiterii listelor cererilor de finanţare
eligibile şi neeligibile/renunţare la AM-PNDR în
vederea centralizării acestora la nivel naţional

Data întocmirii Raportului de evaluare şi a Listelor
cererilor de finanţare eligibile şi neeligibile

6

Verificare prin sondaj de către expert AM-PNDR
Raportul E7.1

Data finalizării verificării condiţiilor minime/ selecţiei
(dacă este cazul)

AM-PNDR

Data semnării de catre Coordonatorul
compartimentului dezvoltare rurală judeţean al
AM-PNDR

Nume, prenume
semnătura persoanei care a efectuat verificarea
condiţiilor de acordare a sprijinului

5

Data predării către expert pentru evaluare

Amplasare proiect

Nr. Crt.

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare pentru măsurile 141 şi 142
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E2.3
REGISTRUL DE CORESPONDENŢĂ PROIECTE FEADR
Număr de
înregistrare
al docum.

Data înregistr.
Anul……..
Luna

0

Ziua

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

Număr
şi data
docum.
Intrat/
emis

Emitent
doc.
intrat/
emis

Conţinutul pe scurt al
documentului intrat/emis

3

4

5

Data predării
doc.
Anul…
Luna
Ziua
6
x

7
x

x

x

x

x

x

x

Destinaţia
doc.

8

Semnătura
de predare

9

Semnătura
de primire

10

NOTĂ: Coloana “0” se completează cu numere de înregistrare acordate prin nota aprobată de Directorului general al AM-PNDR , pentru fiecare Compartiment de dezvoltare rurală
judeţean al AM-PNDR. Numerele de înregistrare aferente formularului E 2.3 sunt repartizate pentru această activitatedin numerele totale repartizate pentru registrul de intrare-ieşire a
corespondenţei de către AM-PNDR central prin notă aprobată de directorul general al AM-PNDR.
Coloana “3” se completează cu numărul de înregistrare al tuturor documentelor aferente proiectelor măsurilor 141 şi 142 care se primesc de către Compartimentul dezvoltare rurală
judeţean al AM-PNDR de lasolicitanţi, AM-PNDR, APDRP . Dacă dococumentele intrate sau emise nu au numere, se completează cu „FN” (fără număr).Coloana “5” se completează
cu descrierea documentelor primite (ex. Cerere de finanţare, documente justificative anexate – PFA Toma Ion, loc. Crinul, jud. Ilfov)
Coloana “8” se completează cu ieşirea documentului pentru verificare (ex. Cererea de finanţare –PFA Toma Ion este repartizată de către Coordonatorul compartimentului dezvoltare
rurală judeţean al AM-PNDR unui expert pentru verificare. Expertul care verifică, semnează pentru primirea Cererii de finanţare în col. 10 iar expertul care a înregistrat în col.0,
semnează de predare în col.9.) sau în afara Compartimentului dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR caz în care col. 10 se completează cu semnătura solicitantului proiectului
pentru: primire bon de ordine, primire fişă de conformitate, restituire Cerere de finanţare, etc.
Acest registru se poate tipări sau se poate confecţiona în cadrul Compartimentului dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR , prin xeroxarea doc. E2.3 pe hârtie format A3, în mai multe
exemplare, legarea, numerotarea şi copertarea acestuia.

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR

Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare pentru măsurile 141 şi 142
din cadrul PNDR 2007-2013
Cod manual: M 01 – 01 / 02
Versiunea:08
Pagina 12
Anexa B - Formulare

E2.4
REGISTRU DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE FINANŢARE NECONFORME

Nr.
ctr.

Nr. de
înregistrare a
Cererii de
finanţare

Data înregistrării

0

1

2

Titlul proiectului

Denumire
solicitant

Întocmit
Nume şi prenume
semnătura

Verificat şi avizat
Nume şi prenume
semnătura

3

4

5

6

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR

Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare pentru măsurile 141 şi 142
din cadrul PNDR 2007-2013
Cod manual: M 01 – 01 / 02
Versiunea:08
Pagina 13
Anexa B - Formulare

E3.1 FIŞA DE VERIFICARE A CONDIŢIILOR DE ACORDARE A SPRIJINULUI
(Specifică fiecărei măsuri)

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E3.1.1 FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI CU M 112
(Specifică Măsurii 141)

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E3.1.2 FIŞA DE VERIFICARE
PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE AFACERI
(Specifică Măsurii 141)

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E3.2 FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE
(Specifică Măsurii 141)

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E3.3

BORDEROU DE TRANSMITERE
A DOCUMENTELOR

AM-PNDR-CDRJ/AM-PNDR …………....
Nr. de înregistrare:...............
Data: …./…../20.............

Măsura
Cererea de proiecte: D -n/a-

Către AM-PNDR-CDRJ /AM-PNDR
În atenţia ………………………

Obiect: Borderou de transmitere a documentelor

Vă trimitem alăturat următoarele documente, conform borderoului anexat.

Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR /Director AM
- PNDR

Nume şi Prenume …………………
Semnătură…………………………………..
Ştampilă

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Ministerul Agriculturii şi
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AM-PNDR
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BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
Nr.
crt.

Numărul de
înregistrare al
documentului

Denumirea documentului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Avizat: Coordonator AM-PNDR-CDRJ/Director AM-PNDR
Nume şi prenume ………………………….
Semnătura …………………… DATA …./…../20..
Întocmit: Expert AM-PNDR-CDRJ/ Expert AM-PNDR
Nume şi prenume ………………………….
Semnătura …………………… DATA …./…../200…....

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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E3.5

DOSAR ADMINISTRATIV
AL CERERII DE FINANŢARE

Măsura 141/142
Cererea de proiecte: -n/a-D

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE (este nr. Cererii de finanţare din Formularul E2.2)….
………………………………………………………………………………………………..
SOLICITANT………………………………………………………………………………
DENUMIRE PROIECT……………………………………………………………………

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR
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OPIS DOCUMENTE
Nr.
crt.

Data
înregistrării

Data
transmiterii
la OJPDRP

Denumirea
documentului

Nr. de
înregistrare şi
data
documentului

Tip
document
(original/
copie)

Total nr.
pagini
document

Nr. total
exemplare

Avizat
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume ……………
Semnătură şi Ştampilă………..

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Destinaţia
exemplarelor

Întocmit de
(nume/prenume/
instituţia)

Nume/prenume
persoană care
înregistrează

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR
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E3.6

Propunerea vizitei pe teren -

AM-PNDR-CDRJ/Solicitant

AM-PNDR-CDRJ , judeţul……………..
Nr. înreg. …………………..

AM-PNDR-CDRJ , judeţul ………………
Titlu proiect
…….………………………………………............................................................................
............................................................................................................................................
Nr. de Înregistrare a Cererii de finanţare………….
Amplasarea proiectului…………………………….
Va rugăm să confirmaţi că în data de (ziua, luna, anul)…………..orele……….sunteţi la
amplasamentul proiectului pentru care solicitaţi sprijin prin Programul FEADR.
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDRNume,
prenume______
Semnătura şi ştampila__________
Data_______________

Confirmarea vizitei pe teren - Solicitant/ AM-PNDR-CDRJ
Subsemnatul (solicitant) ………………….......confirm că în data de (ziua, luna,
anul)…………orele …………se poate efectua vizita pe teren.
Persoana întâlnită la locul amplasamentului proiectului, este dl/dna (nume şi prenume)
……………………………………………………………………………………………………
Solicitant
Nume, prenume__________
Semnătura şi după caz, ştampila
______________
Data___________________

AM-PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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CALENDAR PENTRU VERIFICAREA CERERII DE FINANŢARE
(Se completează pentru toate cererile de finanţare conforme )

E3.7

AM-PNDR-CDRJ, judeţul__________
Calendar pentru Verificarea pe teren

Nr.
crt

1

Nr. Cerere
de
finanţare

2

Numele
Titlu
Numele
expertului
proiect/
expertului
care a
denumire
care va
verificat
solicitant
efectua
conformitate
(descriere
vizita pe
a
- proiect)
teren

3

4

5

Perioada
verificarii
document
are in
birou

6

Data
trimiterii
înştiinţării
pentru
vizita pe
teren

Data
confirmării
Vizitei pe
teren de
către
solicitant

Data
efectuă
rii
vizitei
pe teren
si a
complet
arii
Fişei de
verificar
e

7

8

9

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Data
complet
ării
Raportu
lui AM-

PNDRCDRJ
asupra
verificări
i pe
teren
10

Semnătura
Expert
verificator

Semnatura
Coordonator
AM-PNDRCDRJ

11

12
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E3.8 FIŞA DE VERIFICARE PE TEREN
(Specifică Măsurii 141)
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Documentul 16 „Tabel centralizator privind situaţia cererilor de finanţare depuse la AM-PNDR-CDRJ……………………………… ”
AXA/ MĂSURA
SESIUNEA

I/141
Data de înregistrare
la

Cod proiect

Nr.crt

0

Adresa solicitant

AM-PNDRCDRJ

Amplasare proiect

Cod
CAEN

Solicitant
F/N

Măs.

Licitaţie

Regiune

Jud

Nr.
Ord.

An

Luna

Zi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Adresa

Nr.
Tel.

Nr.
Fax

Cod
fiscal

CNP

11

12

13

14

15

Intocmit expert
(Nume, Prenume):

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

16

Titlu
proiect

17

Judeţ

Localitate

18

19
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Consultantul care a elaborat
dosarul se regăseşte în “Listele
consultanţilor/experţilor” (Da/Nu)

29

Dosar elaborat
de către:
1. Romair
Consulting
(reprezentant
legal al asocierii)
2. RGIC
(reprezentant
legal al asocierii)
3. Alte firme de
consultanţă
4. Solicitant 141

Nume/Prenume consultant care a
elaborat dosarul

28

Volumul sprijinului solicitat – total
(euro)

27

Volumul sprijinului/an
(euro)

dimen
siune
≥ 10
ha
(DA
/NU)

Coordonator AM-PNDR-CDRJ

26

5 ha ≤
dimen
siune
< 10
ha
(DA
/NU)

Expertul care verifică
conformitatea Cererii de finanţare

25

dimen
siune
< 5 ha
(DA
/NU)

Adresa băncii

24

Zona cu
handicap
natural,
alta decât
zona
montană
(DA /NU)

Titular cont
bancar

Nr. cont bancar

23

Zona
Montană
(DA
/NU)

Dimensiunea fizică a
exploataţiei

Nume

22

Zona de amplasare a
fermei de
semisubzistenta

Dimensiunea economică a
exploataţiei UDE

Aplică pentru agromediu?
(DA /NU)

21

Tanar sub 40 ani?
(DA /NU)

20

Femeie? (DA /NU)

PF/ PFA

Tipul benefIciarului

Implementează Standarde?
DA/NU

Anexa B - Formulare

39

40
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Instrucţiuni de completare a documentului
Sursa de completare a Documentului 16 pentru Măsura 141 o constituie Cererea de
Finanţare – Secţiunea Generală, Secţiunea Specifică şi Secţiunea Indicatori de
monitorizare, Anexa 2 „Plan de Afaceri”. Documentul prezentat va fi completat în
format Excel, iar datele se vor scrie cu caractere Arial 8. De asemenea, se va respecta
formatarea dată fiecărei celule/ câmp în parte. Fiecare coloană se va completa astfel:
• Coloana „Cod proiect” se va completa preluând datele din Secţiunea Generală
„Date de înregistrare” – număr înregistrare, astfel:
o 1 – se va inscrie F pentru Cereri de finanţare conforme sau N pentru
Cereri de finanţare neconforme;
o 2 – se va completa cu trei cifre corespunzătoare codului măsurii 141;
o 3 „Licitaţie”– cuprinde doua subcoloane care se vor completa astfel:
- subcoloana 1 reprezintă nr. sesiunii licitaţiei de proiecte care se va
compune din doua cifre (exemplu: pentru prima sesiune din anul 2008
se va înscrie 01)
- subcoloana 2 reprezintă anul alocării financiare (exemplu: pentru anul
2008 se va înscrie 08);
o 4 – se va completa cu o cifră corespunzând codului regiunii ( ex. 1 –
regiunea Nord Est)
o 5 – se va completa cu două cifre corespunzătoare codului judeţului (ex. 01
– pentru Judeţul Alba............42 – pentru Bucureşti);
o 6 – se va completa cu cinci cifre corespunzătoare numărului de ordine al
cererii de finanţare.
• Coloana „Data de înregistrare la AM-PNDR-CDRJ” se va completa preluând
datele din Secţiunea Generală „Date de înregistrare”;
• Coloana „Solicitant” se va completa preluând informaţiile din Secţiunea
Generală A2;
• Coloana „Adresă solicitant” se va completa preluând informaţiile din Secţiunea
Generală B1;
• Coloana „Cod CAEN” se va completa preluând informaţiile din Secţiunea
Generală B1;
• Coloana „Titlu proiect” se va completa preluând titlul proiectului aşa cum este
trecut în Secţiunea Generală A3;
• Coloana „Amplasare proiect” se va completa preluând informaţiile din
Secţiunea Generală A5;
• Coloana „Tipul beneficiarului” se va completa preluând informaţiile din
Secţiunea Generală B1 şi din Secţiunea „Indicatori de monitorizare”;
• Coloana „Implementează standarde?” se va completa preluând informaţiile din
fişa de verificare a conformităţii formularul E 2.1 numai în situaţia în care
solicitantul accesează Măsura 121;
• Coloana „Zona de amplasare a fermei de semi-subzistenţă” se va completa
preluând informaţiile din Secţiunea Generală A5 „Amplasarea proiectului”, din
Secţiunea „Indicatori de monitorizare” şi Anexa 10 „Ghidul Solicitantului”;
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•
•
•
•
•
•

Coloana „Dimensiunea economică a exploataţiei (UDE)” se va completa
preluând informaţiile din Secţiunea Specifică, precizându-se numărul total de
UDE din producţia vegetală şi zootehnică;
Coloana „Dimensiunea fizică a exploataţiei (ha)” se va completa preluând
informaţiile din Secţiunea „Indicatori de monitorizare”, precizându-se categoria
în care se încadrează exploataţia;
Coloana „Titular cont bancar” se va completa preluând datele din Secţiunea
Generală B2;
În coloanele „Expertul care verifică conformitatea Cererii de finanţare” şi „–
Coordonator AM-PNDR-CDRJ” se va trece numele şi prenumele acestora;
Coloana „Volumul sprijinului/an (euro)” se va completa preluând datele din
Secţiunea Generală A7 „Volumul sprijinului”;
Coloana „Volumul sprijinului solicitat total (euro)” se va completa cu
valoarea totala a sprijinului de 7500 euro.Coloana „Dosar elaborat de către:
1. Romair Consulting (reprezentant legal al asocierii)/ 2. RGIC (reprezentant
legal al asocierii)/ 3. Alte firme de consultanţă/ 4. Solicitant 141” se va
completa preluând datele din Anexa 2 „PLAN DE AFACERI”, ultima pagina,
dupa cap. VII. „BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI”, unde se mentioneaza
“Elaborat3 ………..”

Pentru a facilita preluarea informaţiei din Anexa 2, se va completa doar codul (1 sau 2
sau 3 sau 4, după caz), aşa cum este precizat mai jos:
COD
1
2
3
4
•

Elaborat
Romair Consulting
RGIC
Alte firme de consultanţă
Solicitant 141

Coloana „Nume/Prenume consultant care a elaborat dosarul” se va completa
preluând informaţiile din Anexa 2 „PLAN DE AFACERI”, caseta “Plan de
afaceri elaborat de:” (Date de identificare: Nume şi Prenume);
Dacă dosarul a fost elaborat de către 3. Alte firme de consultanţă/ 4. Solicitant
141, informaţia referitoare la “Nume/Prenume consultant care a elaborat dosarul”
este irelevantă şi ca atare, NU se va completa celula respectivă.

•

Coloana „Consultantul care a elaborat dosarul se regăseşte în Listele
consultanţilor/experţilor” se va completa cu Da sau Nu, după verificarea
Numelui şi Prenumelui consultantului care a elaborat dosarul în “Listele
consultanţilor/experţilor” transmise oficial catre CDRJ-uri de catre AM PNDR
Central.
Dacă dosarul a fost elaborat de către 3. Alte firme de consultanţă/ 4. Solicitant
141, informaţia referitoare la „Consultantul care a elaborat dosarul se regăseşte
în Listele consultanţilor/experţilor” este irelevantă şi ca atare, NU se va completa
celula respectivă.

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare pentru măsurile 141 şi 142
din cadrul PNDR 2007-2013
Cod manual: M 01 – 01 / 02
Versiunea:08

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR

Pagina 28
Anexa B - Formulare

Documentul nr. 16 „Tabel centralizator privind situaţia cererilor de finanţare depuse la AM-PNDR-CDRJ..........................................”
I/142

AXA/ MĂSURA
SESIUNEA

Data de
înregistrare la
AM-PNDRCDRJ

Cod proiect

F/N

Măs.

Licitaţie

Regiune

Jud

Nr.
Ord.

An

Luna

Zi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amplasare proiect

Cod
CAEN

Solicitant

Nr.crt

0

Adresă solicitant

Adresa

Nr.
Tel.

Nr.
Fax

11

12

13

14

Cod Unic
de
Inregistrare

15

Intocmit expert
(Nume,
Prenume):

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Titlu
proiect

16

Judeţ

Adresa

17

18
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Titular cont bancar

Tipul
sectorului

19

Tipul
ramurii
agricole
din care
face parte
grupul de
producători

Tipul de
producţie

20

21

Numărul
de membri
care
aparţin
grupului de
producători
sprijinit

Cifra de afaceri
a grupului de
producători
sprijinit
(mii euro)

22

23

Total finanţare anul I

Nume

Nr.cont bancar

Adresa băncii

Expertul care
verifică
conformitatea
cererii de
finanţare

24

25

26

27

Coordonator
CDRJ al
AM-PNDR

28

Curs
valutar
euro/leu

29

euro

lei

euro

lei

30

31

32

33

Avizat Coordonator
CDRJ al AM-PNDR
(Nume, Prenume):

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Total finanţare 5 ani
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Instrucţiuni de completare a documentului
Sursa de completare a Documentului 16 pentru Măsura 142, o constituie Cererea de
Finanţare – Secţiunea Generală, Secţiunea Buget Estimativ si Secţiunea Indicatori
de monitorizare. Documentul prezentat va fi completat în format Excel, iar datele se
vor scrie cu caractere Arial 8. De asemenea, se va respecta formatarea dată fiecărei
celule/ câmp in parte. Fiecare coloană se va completa astfel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Coloana „Cod proiect” se va completa preluând datele din Secţiunea Generală
„Date de înregistrare” – număr înregistrare, astfel:
o 1 – se va înscrie F pentru Cereri de finanţare conforme sau N pentru
Cereri de finanţare neconforme;
o 2 – se va completa cu trei cifre corespunzătoare codului Măsurii142;
o 3 „Licitaţie”– cuprinde două subcoloane care se vor completa astfel:
- subcoloana 1 reprezintă nr. sesiunii licitaţiei de proiecte care se va
compune din două cifre, (exemplu: pentru prima sesiune din anul 2008
se va înscrie 01)
- subcoloana 2 reprezintă anul alocării financiare (exemplu: pentru anul
2008 se va înscrie 08);
o 4 – se va completa cu o cifră corespunzând codului regiunii ( ex. 1 –
regiunea Nord Est);
o 5 – se va completa cu două cifre corespunzătoare codului judeţului (ex. 01
– pentru Judeţul Alba............42 – pentru Bucureşti);
o 6 – se va completa cu cinci cifre corespunzătoare numărului de ordine al
Cererii de finanţare;
Coloana „Data de înregistrare la AM-PNDR-CDRJ” se va completa preluând
datele din Secţiunea Generală „Date de înregistrare”;
Coloana „Solicitant” se va completa preluând denumirea solicitantului din
Secţiunea Generală - A2;
Coloana „Adresă solicitant” se va completa preluând informaţiile din Secţiunea
Generală B1;
Coloana „Cod Unic de Înregistrare” se va completa preluând informaţiile din
Secţiunea Generală – B1;
Coloana „Cod CAEN” se va completa preluând informaţiile din Secţiunea
Generală – B1;
Coloana „Titlu proiect” se va completa preluând titlul proiectului aşa cum este
trecut în Secţiunea Generală – A3;
Coloana „Amplasare proiect” se va completa preluând informaţiile din
Secţiunea Generală – A5;
Coloana „Tipul sectorului” se va completa cu codul sectorului aşa cum este
menţionat în „Tabel încadrări”.
Pentru a stabili categoria în care se încadrează proiectul se preiau informaţii
corespunzătoare din Programul de comercializare, document justificativ anexat
Cererii de finanţare (exemplu: pentru un proiect care se încadrează în sectorul
agricol vegetal se înscrie codul 01);
AM – PNDR
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Coloana „Tipul ramurii agricole” se completează cu codul ramurii agricole aşa
cum se menţionează în „Tabel încadrări”.
Pentru a stabili categoria în care se încadrează proiectul se preiau informaţii din
Programul de comercializare, document justificativ anexat Cererii de finanţare
(exemplu: pentru un proiect care se încadrează în ramura agricolă culturi
permanente se înscrie codul 04);
Coloana „Tipul de producţie” se va completa cu codul tipului de producţie aşa
cum este menţionat in „Tabel încadrări”.
Pentru a stabili categoria în care se încadrează proiectul se preiau informaţii din
Secţiunea „Indicatori de monitorizare”, (exemplu: pentru un proiect care se
încadrează în tipul de producţie ecologică se înscrie codul 01);
Coloana „Numărul de membri care aparţin grupului de producători sprijinit”
se va completa preluând informaţiile Secţiunea „Indicatori de monitorizare”;
Coloana „Cifra de afaceri a grupului de producători sprijinit (mii euro)” se va
completa preluând informaţiile din Secţiunea „Indicatori de monitorizare”;
Coloana „Titular cont bancar” se va completa preluând datele din Secţiunea
Generală – B3;
În coloanele „Expertul care verifică conformitatea Cererii de finanţare” şi „–
Coordonator AM-PNDR-CDRJ” se va trece numele şi prenumele acestora;
Coloana „Curs valutar” se va completa preluând datele din Secţiunea Buget
estimativ;
Coloana „TOTAL FINANŢARE ANUL I” se va completa preluând datele din
Secţiunea Buget estimativ - TOTAL ANUL I (Euro);
Coloana „TOTAL FINANŢARE 5 ANI” se va completa preluând datele din
Secţiunea Buget estimativ - TOTAL FINANŢARE 5 ANI (Euro);
Valoarea în Euro pentru TOTAL FINANŢARE ANUL I şi TOTAL FINANŢARE 5
ANI, se va transforma în lei, utilizând cursul valutar menţionat în Secţiunea Buget
estimativ
Tabel încadrări
Tipul sectorului
01 sectorul agricol
vegetal
02 sectorul de
cresterea a animalelor
03 mixt (animal si
vegetal)
04 altele

Tipul ramurii agricole în
conformitate cu TF 8

Tipul de producţie

01culturi de câmp

01 producţie ecologică

02 horticultură

02 producţie convenţională

03 vitivinicol
04 culturi permanente
05 creşterea animalelor pentru
lapte (bovine pentru lapte)
06 creşterea animalelor (animale
ierbivore cu excepţia bovinelor
pentru lapte)
07 porci
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08 păsări
09 mixt (creşterea animalelor
pentru lapte şi carne/culturi
vegetale şi creşterea animalelor)
10 altele

Tipologia exploataţiilor agricole conform Grupării TF 8, specializate în:
(Conform Deciziei (CE) nr.369/2003 )
Versiunea :
Categoria TF8

Principalele tipuri
de culturi

1. Culturi de câmp 13. Cereale, seminţe
oleaginoase şi
culturi proteice

Anumite
tipuri de ferme

2003/369 (EC)

Subdiviziuni ale
anumitor tipuri de ferme

131. Culturi de cereale, oleaginoase şi proteice (COP) (altele
decât orezul)
132. Orez
133. COP şi orez, combinate

14. Culturi de camp

141. Culturi de plante rădăcinoase
142. Culturi de cereale şi rădăcinoase, combinate
143. Culturi legumicole în câmp
144. Diverse culturi de câmp 1441. Tutun
1442. Bumbac
1443. Diverse culturi de câmp,
combinate

60. Culturi mixte

601. Culturi de grădină destinate comercializării & culturi
permanente
602. Culturi de câmp & culturi de grădină destinate
comercializării
603. Culturi de câmp & Podgorii
604. Culturi de câmp & Culturi permanente
605. Culturi mixte – în principal culturi de câmp
606. Culturi mixte - în
principal culturi de
grădină destinate
comercializării sau
culturi permanente

2. Horticultură

20. Culturi horticole

6061. Culturi mixte, în principal
culturi de grădină destinate
comercializării
6062. Culturi mixte, în principal
culturi permanente

201. Legume de grădină
2011. Legume de grădină
destinate comercializării
destinate comercializării –
cultivate în aer liber
2012. Legume de grădină
destinate comercializării cultivate în seră
2013. Legume de grădină
destinate comercializării –
cultivate în aer liber şi în
seră, combinate
202. Flori şi plante
ornamentale

2021. Flori şi plante ornamentale cultivate în aer liber
2022. Flori şi plante ornamentale -
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cultivate în seră
2023. Flori şi plante ornamentale cultivate în aer liber şi în
seră, combinate
203. Culturi de grădină
2031. Diverse culturi de grădină
destinate comercializării
destinate comercializării - în general
cultivate în aer liber
2032. Diverse culturi de grădină
destinate comercializării cultivate în seră
2033. Ciuperci
2034. Diverse culturi de grădină
destinate comercializării,
combinate
3. Vitivinicol

31. Podgorii

311. Vin de calitate superioara
312. Vin, altul decât cel de calitate superioară
313. Vin de calitate superioară & alte vinuri, combinate
314. Podgorii pentru diverse
tipuri de producţie

3141. Struguri de masa
3142. Struguri pentru stafide
3143. Podgorii mixte

4. Culturi
permanente

32. Fructe şi citrice

321. Fructe (altele decat
citrice)

3211. Fructe proaspete (altele
decât citrice)
3212. Nuci
3213. Fructe proaspete (altele
decât citricele) şi nuci,
combinate

322. Citrice
323. Fructe & Citrice, combinate
33. Măsline

330. Măsline

34. Diverse culturi
permanente
combinate

340. Diverse culturi permanente, combinate

5. Lapte/Creşterea 41. Produse lactate
animalelor
pentru lapte
(bovine pentru
lapte)

411. Lapte

6. Animale
42. Creşterea şi
ierbivore (cu
îngrăşarea
excepţia
bovinelor
bovinelor pentru 43. Bovine –
lapte)
obţinerea
produselor lactate,
creşterea şi
îngrăşarea
bovinelor
(combinate)

421. Creşterea bovinelor

44. Ovine, caprine şi
alte ierbivore

412. Lapte & Creşterea bovinelor

422. Îngrăşarea bovinelor
431. Obţinerea produselor lactate, împreună cu creşterea şi
îngrăşarea bovinelor
432. Creşterea şi Îngrăşarea bovinelor, împreună cu obţinerea
produselor lactate

441. Ovine
442. Ovine şi bovine, combinate
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443. Caprine
444. Alte animale ierbivore
7. Granivore

50. Granivore

501. Porcine

5011. Creşterea porcinelor
5012. Îngrăşarea porcinelor
5013. Creşterea şi îngrăşarea
porcinelor, combinate

502. Păsări

5021. Outoare
5022. Păsări de carne
5023. Păsări outoare şi de carne,
combinate

503. Alte granivore,
combinate

5031. Porci şi păsări, combinate
5032. Porci, păsări şi alte
granivore, combinate

8. Mixte (culturi si 71. Animale mixte, în 711. Animale mixte - în special de lapte
animale)
principal ierbivore 712. Animale mixte – în special cele care nu sunt de lapte
72. Animale mixte,
în principal
granivore

721. Animale mixte - granivore & de lapte
722. Animale mixte - granivore & cele care nu sunt de lapte
723. Animale mixte - granivore şi alte animale

81. Culturi de camp şi 811. Culturi de câmp & bovine pentru lapte
animale ierbivore, 812. Lapte & Culturi de câmp
combinate
813. Culturi de câmp & Animale ierbivore, care nu sunt de lapte
814. Animale ierbivore, care nu sunt de lapte & Culturi de câmp
82. Diverse culturi şi
animale,
combinate

821. Culturi de câmp & granivore
822. Culturi permanente & Animale ierbivore
823. Diverse culturi mixte şi
animale

8231. Apicultura
8232. Diverse exploataţii mixte
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E4.1
RAPORTUL AM-PNDR-CDRJ ASUPRA VERIFICĂRII PE TEREN
Măsura ………………
Cererea de proiecte: n/a-D
Descrierea situaţiei existente la momentul vizitei pe teren:…………………………………
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Referitor la verificarea pe teren a Cererii de finanţare cu numărul de înregistrare nr.
……………………a solicitantului .................................................................., vă informăm
următoarele:
Verificările s-au axat pe următoarele elemente:
 Analizarea şi verificarea corelaţiei datelor înscrise în Cererea de finanţare, inclusiv
în documentele justificative……………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

 Verificarea pe teren a realităţii informaţiilor din Cererea de finanţare şi documentele
justificative, la locul/locurile de implementare ale proiectului în vederea asigurării
expertului verificator ca au fost respectate condiţiile minime de acordare a sprijinului.
Pe parcursul vizitei pe teren s-au realizat şi completat următoarele:
 Fişa de verificare pe teren (formularul E3.8) anexată la prezentul raport;
 Pista de audit pentru Cererea de finanţare (formularul E0.1);
 Fotografiile făcute în urma vizitei pe teren a situaţiei existente în ceea ce priveşte
amplasamentul proiectului, activele şi mijloacele fixe prezentate în Planul de afaceri.

Am efectuat verificările în conformitate cu ultimul Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererii de finanţare pentru proiecte de sprijin/beneficiar.
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Procedura urmată a permis verificarea pe teren a Cererii de finanţare pentru a obţine
suficiente asigurări în legătură cu respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului şi
întrunirea criteriilor de selecţie care au făcut obiectul verificării pe teren.

CONCLUZIE:
În conformitate cu responsabilităţile ce ne revin prin Fişa de verificare pe teren
(formularul E3.8) considerăm că informaţiile obţinute pot permite o verificare corectă şi
fundamentată a condiţiilor de acordare a sprijinului şi punctarea criteriilor de selecţie
care au făcut obiectul verificării pe teren şi apreciem că:
 Cererea de finanţare îndeplineşte din punct de vedere al verificării pe teren
condiţiile pentru a fi declarată eligibilă.
 Cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificării pe teren
condiţiile pentru a fi declarată eligibilă datorită următoarelor motive: 1
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Avizat,
Coordonator AM-PNDR-CDRJ Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..

Motivele care vin în sprijinul clarificării rezultatului din verificare sunt cele menţionate la rubrica
„Observaţii AM-PNDR-CDR” din Fişa de verificare pe teren (formularul E3.8)

1

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR

Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare pentru măsurile 141 şi 142
din cadrul PNDR 2007-2013
Cod manual: M 01 – 01 / 02
Versiunea:08
Pagina 37
Anexa B - Formulare

MĂSURA 141/142
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MĂSURA 141/142
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E 6.8.1. - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND EVALUAREA
CERERII DE FINANŢARE
(Specifică pentru Măsura 141)

Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:

Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de finanţare depusă de Dv.
în sesiunea………., înregistrată cu nr………………… şi a Raportului de evaluare
aprobat de către Autoritatea de Management pentru PNDR din data de …………………,
proiectul dumneavoastră este:
(Se va completa după caz)
- Eligibil şi a fost punctat cu …. puncte/
(precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au
fost sau după caz, nu au fost punctate criteriile de selecţie).
- Neeligibil, nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate menţionate mai jos:
(precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au
condus la neeligibilitatea proiectului).
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Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a
contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţia va fi
depusă la sediul CDRJ la care aţi depus cererea de finanţare.
De asemenea, vă informam că puteti decide asupra redepunerii proiectului în sesiunile
următoare. Documentaţia depusă pentru acest proiect rămâne la CDRJ.
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală.
Cu stimă,
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.

Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E 6.8.2. - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND SELECTAREA
CERERII PENTRU FINANŢARE
(Specifică pentru Măsura 141)

Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de finanţare depusă de Dv.
în sesiunea………., înregistrată cu nr………………… şi a Raportului de selecţie
parţială, aprobat de către Comitetul de Selecţie din data de …………………, proiectul
dumneavoastră este:
Vă invităm astfel, ca în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea prezentei
notificări să vă prezentaţi la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit de care aparţineţi, în vederea semnării Deciziei de finanţare.
În cazul Persoanelor fizice neautorizate la data prezentei notificări, acestea au
obligaţia de a prezenta Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
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până la data contractării, documentele de autorizare precizate în Ghidul
Solicitantului.
În cazul în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă sau nu vă prezentaţi în termenul
sus menţionat din motive obiective, sunteţi obligaţi să notificaţi OJPDRP, în caz contrar
se consideră că renunţaţi la ajutorul financiar.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală şi vă rugăm să analizaţi cu atenţie Contractul de finanţare - Cadru şi anexele
acestuia, disponibile pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
www.apdrp.ro.
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.

Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E 6.8.3. - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND CONTESTAŢIA DEPUSA
(Specifică pentru Măsura 141)
Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Ca urmare a contestaţiei Dumneavoastră depusă la Compartimentul dezvoltare
rurală judeţean al AM-PNDR şi înregistrată cu nr. .............. referitoare la Cererea de
finanţare nr..........................având
titlul....................................................., vă
informăm că în urma analizei în cadrul Comisiei de Contestaţii aferente sesiunii de
proiecte
..................,
contestaţia
dumneavoastră
a
fost
………………………………(admisă/parţial admisă/respinsă)
proiectul având un
punctaj total de ..............puncte.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(motivaţia admiteri/admiterii parţiale/respinsă se va prelua din minuta întocmită de
Comisia de Contestaţii)
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi faţă de Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală.
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E. 6.8.4 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND NESELECTAREA
CERERII DE FINANŢARE
(Specifică pentru Măsura 141)
Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de finanţare depusă de Dv. în
sesiunea………., înregistrată cu nr………………… şi după aprobarea de către
Comitetul de Selecţie a Raportului de selecţie din data de ................., proiectul
dumneavoastră nu este aprobat pentru finanţare, deoarece nu a întrunit punctajul
minim de selecţie pentru finanţare, în urma aplicării criteriilor de departajare, acesta
având un punctaj total de ..............puncte.
- Eligibil şi a fost punctat cu …. puncte/
(precizaţi punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au
fost sau după caz, nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi precizări cu
privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă
este cazul)
Deasemenea, va informam ca puteti decide asupra redepunerii proiectului in
sesiunile urmatoare. Documentatia depusa pentru acest proiect ramane la CDRJ
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală.
Cu stimă,
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E 6.8.5. - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND SELECTAREA
CERERII PENTRU FINANŢARE
(Specifică pentru Măsura 141)
Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de finanţare depusă de
Dv. în sesiunea………., înregistrată cu nr………………… şi a Raportului de
selecţie, aprobat de către Comitetul de Selecţie din data de …………………,
proiectul dumneavoastră este:
Vă invităm astfel, ca în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea prezentei
notificări să vă prezentaţi la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit de care aparţineţi, în vederea semnării Deciziei de finanţare.
În cazul Persoanelor fizice neautorizate la data prezentei notificări, acestea au
obligaţia de a prezenta Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit până la data contractării, documentele de autorizare precizate în Ghidul
Solicitantului.
În cazul în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă sau nu vă prezentaţi în
termenul sus menţionat din motive obiective, sunteţi obligaţi să notificaţi OJPDRP, în
caz contrar se consideră că renunţaţi la ajutorul financiar.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Naţional pentru
Dezvoltare Rurală şi vă rugăm să analizaţi cu atenţie Contractul de finanţare - Cadru
şi anexele acestuia, disponibile pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit, www.apdrp.ro.
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.
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Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E 6.8.6. - NOTIFICAREA OJPDRP PRIVIND EVITAREA DUBLEI
FINANŢĂRI CU M 112
(Specifică pentru Măsura 141)
Număr Cerere de finanţare M 141
Număr Cerere de finanţare M 112:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
În urma verificării Planurilor de afaceri aferente proiectelor depuse de acelaşi
beneficiar pe măsurile 141 şi 112 privind evitarea dublei finanţări, vă transmitem că;
(Se va completa după caz)
Planul de cultură şi Planul de producţie al fermei zootehnice privind creşterea
dimensiunii economice a exploataţiei agricole din Planul de afaceri pentru a doua
tranşă de plată, din proiectul depus pe măsura 112, sunt diferite în totalitate de
Planul de cultură şi Planul de producţie al fermei zootehnice privind creşterea
dimensiunii economice a exploataţiei agricole pentru anul 3 din Planul de afaceri din
proiectul depus pe masura 141
sau
Planul de cultură şi Planul de producţie al fermei zootehnice privind creşterea
dimensiunii economice a exploataţiei agricole din Planul de afaceri pentru a doua
tranşă de plată, din proiectul depus pe măsura 112, sunt parţial sau în totalitate
identice de Planul de cultură şi Planul de producţie al fermei zootehnice privind
creşterea dimensiunii economice a exploataţiei agricole pentru anul 3 din Planul de
afaceri din proiectul depus pe masura 141.
Cu stimă,
Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E 6.8.7. - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND MODIFICAREA
PLANULUI DE AFACERI
(Specifică pentru Măsura 141)
Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă informăm că în urma verificării şi evaluării.documentelor depuse pentru
modificarea
Planului
de
afaceri
aferent
Cererii
de
finanţare
nr.……………………………………………………….., solicitarea dvs:
(Se va completa după caz)
- Se aprobă modificarea şi devine obligatoriu noul Plan de afaceri în anul
pentru care s-a solicitat modificarea.
- Nu se aprobă modificarea şi ramâne obligatoriu Planul de afaceri iniţial.
(precizaţi criteriile care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la
neaprobarea solicitării).
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală.
Cu stimă,
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume.....................................
AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală
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Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
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E6.8 A NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND SELECTAREA
CERERII DE FINANŢARE
(Specifică pentru Măsura 142)
Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Denumirea beneficiarului (grup de producători):
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de finanţare depusă de Dv. în
sesiunea………., înregistrată cu nr………………… / după aprobarea de către
Comisia
de
Contestaţii,
a
Raportului
de
Contestaţii
din
data
de………………………..proiectul Dv. a fost selectat pentru finanţare.
Vă invităm astfel, ca în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea prezentei
notificări să vă prezentaţi la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit de care aparţineţi, în vederea semnării Contractului de finanţare.
În cazul în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă sau nu vă prezentaţi în
termenul sus menţionat din motive obiective, sunteţi obligaţi să notificaţi OJPDRP, în
caz contrar se consideră că renunţaţi la ajutorul financiar.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de Programul Naţional pentru
Dezvoltare Rurală şi vă rugăm să analizaţi cu atenţie Contractul de finanţare - Cadru
şi anexele acestuia, disponibile pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit, www.apdrp.ro.
Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.
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E6.8 C– NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE NEELIGIBILE
(Specifică pentru Măsura 142)

Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Denumirea beneficiarului (grup de producători):
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Domn..............
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de finanţare depusă de Dv. în
sesiunea………., înregistrată cu nr…………………, proiectul dumneavoastră nu este
aprobat pentru finanţare, deoarece nu îndeplineşte condiţia/condiţiile minime de
acordare a sprijinului menţionat/menţionate mai jos :
-

(Să se precizeze condiţia/condiţiile care nu sunt îndeplinite)…………………

……………………………………………………………………………………………
După data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a contesta decizia în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţia va fi depusă la
Compartimentul dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR situat în sediul Direcţiei
Agricole Judeţene –la care aţi depus Cererea de finanţare.
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi faţă de Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală şi vă invităm să participaţi la următoarea cerere de proiecte ce va
fi lansată în cadrul acestui program.

Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire
AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală
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E 6.8.3. - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND CONTESTAŢIA DEPUSA
(Specifică pentru Măsura 142)
Număr de înregistrare din Registrul E 2.3 /Data:
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Ca urmare a contestaţiei Dumneavoastră depusă la Compartimentul dezvoltare
rurală judeţean al AM-PNDR şi înregistrată cu nr. .............. referitoare la Cererea de
finanţare nr..........................având
titlul....................................................., vă
informăm că în urma analizei în cadrul Comisiei de Contestaţii aferente sesiunii de
proiecte
..................,
contestaţia
dumneavoastră
a
fost
………………………………(admisă/parţial admisă/respinsă)
proiectul având un
punctaj total de ..............puncte.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(motivaţia admiteri/admiterii parţiale/respinsă se va prelua din minuta întocmită de
Comisia de Contestaţii)
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi faţă de Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală.
NOTĂ: Notificarea se va transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ Nume şi prenume.....................................
Semnătura ............................................. DATA....../....../20..
AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală
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E6.9 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA OJPDRP
AM-PNDR-CDRJ , judeţul...........
Măsura .............
Cererea de proiecte: -n/a-D
Nr. înregistrare………..........din ……..

Către OJPDRP
Vă transmitem ataşat, Cererile de finanţare declarate eligibile însoţite de dosarul
administrativ şi documente justificative anexate, în vederea încheierii Deciziilor/
Contractelor de finanţare cu beneficiarii acestora.

Avizat,
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../.... ./20....
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJNume şi prenume.....................................

NOTĂ: Transmiterea documentelor se efectuează prin curier.

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
AM-PNDR

Manual de procedură pentru
evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare pentru măsurile 141 şi 142
din cadrul PNDR 2007-2013
Cod manual: M 01 – 01 / 02
Versiunea:08
Pagina 55
Anexa B - Formulare

ANEXĂ BORDEROU TRANSMITERE

Nr.
crt.

Număr de
înregistrare a
Cererii de
finanţare

0

1

Beneficiar/
Titlu proiect

Documente ataşate Cererii de finanţare
(conţinutul pe scurt)

Data
Transmiterii la
OJPDRP

Am predat – AM-PNDRCDRJ
Nume şi prenume
Semnătura

Am primitOJPDRP
Nume şi prenume
Semnătura

2

3

4

5

6
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E7.1 RAPORT ASUPRA VERIFICĂRII PRIN SONDAJ
PARTEA I

Măsura.............
Cererea de proiecte: -n/a-D
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare:
Solicitant:
Titlu proiect:
Obiectul verificării prin sondaj:
La verificarea efectuată de expertul
declarat.......................................

AM-PNDR-CDRJ

proiectul

a

fost

În urma verificării documentare a condiţiilor minmime de acordare a sprijinului şi a
criteriilor de selecţie (dacă este cazul) efectuată de către expertul AM-PNDR, s-au
constatat următoarele :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
În concluzie, în urma verificării efectuate, Cererea de finanţare se consideră
eligibilă/neeligibilă şi după caz, având un punctaj total de ……….. puncte.
Observaţiile cu privire la activitatea de verificare a Cererii de finanţare efectuată sunt
prezentate în Fişa de verificare a condiţiilor de acordare a sprijinului (formularul
E3.1).
Avizat Director
Nume şi prenume: ........................
Semnătura: ...................................
Data: ............................................
Avizat Şef serviciu
Nume şi prenume:
Semnătura: ...............................
Data: .......................................

Întocmit Expert
Nume şi prenume: ................
Semnătura: ...........................
Data: ......................................
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PARTEA II
A se completa de expert, (după primirea raportului asupra verificării prin
sondaj partea I)
Punctul de vedere al expertului AM-PNDR-CDRJ:
Nr.
crt.

Referinţă
(document /pct. din
document)

Puncte de vedere

1

2

3

Avizat
Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR
Nume şi Prenume………
Semnătura………..
DATA………..

Întocmit Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi Prenume………
Semnătura ……………………….....
DATA …./…../…………….
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E7.2 BORDEROU DE TRANSMITERE A CERERILOR DE FINANŢARE
NEELIGIBILE LA ARHIVARE

Măsura
Nr. înregistrare………........din ……..

Către Arhivă

Vă predăm alăturat exemplarele originale ale Cererilor de finanţare declarate
neeligibile, împreună cu dosarele administrative, în vederea arhivării lor conform
Manualului de arhivare al APDRP.

Avizat

Coordonator compartiment dezvoltare rurală judeţean al AM-PNDR

Nume şi Prenume………
Semnătura………..
DATA………..

Întocmit Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi Prenume………
Semnătura ……………………….....
DATA …./…../………………….
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ANEXĂ LA BORDEROUL DE TRANSMITERE LA ARHIVARE
Nr.
crt.

Număr de
înregistrare a
Cererii de finanţare

Beneficiar/
Titlu proiect

Data transmiterii

Am predat
Nume şi prenume
Semnătura

AM – PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală

Am primit
(arhivare)
Nume şi prenume
Semnătura
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MĂSURA 141/142 Anexa 2 ROF.

NOTĂ: Formularul va fi completat în conformitate cu instrucţiunile din cadrul secţiunii ES 7 – Procedura de selecţie: soluţionarea contestaţiilor
pentru Măsura 141, din cadrul Manualului de procedură pentru evaluare şi selectare a Cererilor de finanţare pentru proiecte de sprijin/beneficiar.
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Anexa 4 ROF
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