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Fişa de verificare privind evitarea dublei finantari cu M 112 E3.1.1M 141

E 3.1.1 FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI CU M 112
Măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă»
Nume prenume/Denumire solicitant - pentru cei autorizati
……………………………………………………..............................................................
Titlu proiect ……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
Număr de înregistrare al Cererii de finanţare:
F/N
Nr. măsura

Nr. cerere
de proiecte

Nr.
Regiune

Cod
Judeţ

Nr. Ordine

1. VERIFICAREA PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢARI CU M 112
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Fişa de verificare privind evitarea dublei finantari cu M 112 E3.1.1M 141

Condiţii minime de acordare a
sprijinului

Verificare efectuată de către AM – PNDR – CDRJ
Documente care se
NU E
DA
NU
verifică
CAZUL

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
Planul de afaceri pentru
plată, din proiectul depus pe măsura 112,
măsura 112; Planul de
sunt diferite în totalitate de Planul de
afaceri pentru măsura
cultură şi Planul de producţie al fermei
141
zootehnice privind creşterea dimensiunii
economice a exploataţiei agricole pentru anul
3 din Planul de afaceri din proiectul depus pe
masura 141
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 Declaraţie pe propria
plată, din proiectul depus pe măsura 112,
răspundere a
sunt diferite în totalitate de Planul de solicitantului privind
cultură şi Planul de producţie al fermei evitarea dublei finanţări
zootehnice privind creşterea dimensiunii
cu M 112
economice a exploataţiei agricole pentru anul
3 din Planul de afaceri din proiectul depus pe
masura 141











Observaţii (ale expertului care a efectuat verificarea privind evitarea dublei finanţari cu M
112 la AM – PNDR – CDRJ
(Se vor menţiona de către expertul verificator toate informaţiile concludente pentru stabilirea
unui rezultat corect al verificării privind evitarea dublei finanţari cu M 112)
…………………………………………………………..…………………………………………
……………………………...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Fişa de verificare privind evitarea dublei finantari cu M 112 E3.1.1M 141

2. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ÎN URMA
VERIFICĂRII
Proiectul este:
 Eligibil
 Neeligibil
Observaţii (ale expertului care a efectuat verificarea privind evitarea dublei finanţari cu M
112 la AM – PNDR – CDRJ):
(Se va argumenta decizia de declarare a proiectului neeligibil)
……………….......…………………………….
….......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................
Avizat
Coordonator AM – PNDR – CDRJ
Nume şi prenume…....................................
Semnătura şi ştampila…........................

DATA…../…. ./20….

Întocmit,
Expert AM – PNDR – CDRJ
Nume şi prenume …..................................
Semnătura …..........................................

DATA….../….../20…

Metodologie de aplicat pentru verificarea privind evitarea dublei finanţari cu M 112
Numărul de Înregistrare al Cererii de finanţare
Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanţare pentru M 141
Nume prenume/Denumire solicitant se preia din Cererea de finanţare pentru M 141 iar pentru
corectitudinea datelor inscrise se confruntă datele de identificare ale solicitantului din Cererile de
finanţare pentru cele două măsuri.
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Fişa de verificare privind evitarea dublei finantari cu M 112 E3.1.1M 141

1. VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE A SPRIJINULUI PRIVIND
EVITAREA DUBLEI FINAŢĂRI CU M 112
DOCUMENTE PREZENTATE

•

Planul de afaceri pentru măsura 112

•

Planul de afaceri pentru măsura 141

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
În cazul în care CDRJ va primi de la OJPDRP lista
cu beneficiarii măsurii 112 care sunt şi solicitanţi ai
măsurii 141, expertul din cadrul CDRJ va compara
dacă Planul de cultură şi Planul de producţie al
fermei zootehnice privind creşterea dimensiunii
economice a explatoaţiei agricole din Planul de
afaceri pentru a doua tranşă de plată, din proiectul
depus pe măsura 112, este parţial sau în totalitate
identic cu Planul de cultură şi Planul de producţie al
fermei zootehnice privind creşterea dimensiunii
economice a explataţiei agricole pentru anul 3 din
Planul de afaceri din proiectul depus pe masura 141.
În cazul în care Planul de cultură şi Planul de
producţie al fermei zootehnice privind creşterea
dimensiunii economice a exploataţiei agricole din
Planul de afaceri pentru a doua tranşă de plată, din
proiectul depus pe măsura 112, sunt diferite în
totalitate de Planul de cultură şi Planul de producţie
al fermei zootehnice privind creşterea dimensiunii
economice a explataţiei agricole pentru anul 3 din
Planul de afaceri din proiectul depus pe masura 141
expertul bifează DA în caz contrar (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, este parţial sau în totalitate identic cu 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.) experul
bifează NU iar proiectul este declarat neeligibil.
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•

Declaraţie pe propria răspundere a
solicitantului privind evitarea dublei
finanţări cu M 112

Expertul verifică dacă declaraţia pe propria
răspundere a solicitantului privind evitarea dublei
finanţări cu M 112 este datată, semnată şi ştampilată
(după caz).
Dacă declaraţia pe propria răspundere a
solicitantului privind evitarea dublei finanţări cu M
112 este datată, semnată şi ştampilată (după caz)
expertul bifează DA în caz contrar expertul bifează
NU iar proiectul este declarat neeligibil.

Dacă în urma verificării efectuate expertul constată că solicitantul respectă condiţiile privind
evitarea dublei finanţari cu M 112, acesta bifează casetetele corespunzătoare din coloana „DA”.
În caz contrar, bifează “NU” şi motivează acest lucru la rubrica „Observaţii”, iar Cererea de
finanţare va fi declarată neeligibilă.
DECIZIA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINAŢĂRI CU M
112
Dacă 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 proiectul este declarat
eligibil în caz contrar proiectul este declarat neeligibil.
Expertul care completează fişa de verificare privind evitarea dublei finanţari cu M 112
(formularul E3.1.1) îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife
√”) în
(„ căsuţele
Eligibil/Neeligibil şi semnează pentru întocmire.
Munca expertului este certificată de către coordonatorul AM – PNDR – CDRJ prin înscrierea
unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului şi
semnează pentru avizare.
Dacă coordonatorul AM – PNDR – CDRJ nu este de acord cu constatarea expertului, se va
proceda în conformitate cu secţiunea ES2, punctul 3 „Medierea”.
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