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E3.1.2 FIŞA DE VERIFICARE
PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE AFACERI

Măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă»
Denumire solicitant
……………………………………………………..............................................................
Titlu proiect……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
Număr de înregistrare al Cererii de finanţare:
F/N
Nr. măsura

Nr. cerere
de proiecte

Nr.
Regiune

Cod
Judeţ

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

Nr. Ordine
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VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE MODIFICARE A PLANULUI DE AFACERI

Condiţii de modificare a Planului de
afaceri
1.

2.

Verificare efectuată de către AM-PNDR-CDRJ
Documente care se
NU
DA
verifică

Creşterea dimensiunii economice
(UDE) pentru anul pentru care se
solicită modificarea Planului de
Tabel
comparativ
afaceri, este cel puţin egală cu privind modificarea
creşterea dimensiunii economice Planului de afaceri
(UDE) prevăzută în Planul de
afaceri iniţial?;
Beneficiarul previzionează că va
comercializa o parte din producţia Tabel comparativ
obţinută
conform
modificărilor privind modificarea
Planului de afaceri?
Planului de afaceri









Observaţii (ale expertului care a efectuat verificarea condiţiilor de modificare a Planului
de afaceri de la AM-PNDR-CDRJ)
(Se vor menţiona de către expertul verificator toate informaţiile concludente pentru
stabilirea unui rezultat corect al verificării condiţiilor de modificare a Planului de afaceri)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

AM - PNDR
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
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DECIZIA REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI PRIVIND MODIFICAREA
PLANULUI DE AFACERI
Proiectul:
 Se aprobă
 Nu se aprobă
Observaţii (ale expertului care a efectuat verificarea condiţiilor de modificare a Planului
de afaceri de la AM-PNDR-CDRJ):
(Se va argumenta decizia de aprobare a proiectului)
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Avizat
Coordonator AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume…....................................
Semnătura şi ştampila…........................ DATA…../…. ./20….
Întocmit,
Expert AM-PNDR-CDRJ
Nume şi prenume…..................................
Semnătura ….......................................... DATA….../….../20…
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Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor privind modificarea Planului
de afaceri
Numărul de Înregistrare al Cererii de finanţare
Se verifică dacă numărul Deciziei de finanţare corespunde cu numărul de înregistrare
din Cererea de finanţare.
Nume prenume reprezentant/Denumire solicitant - se verifică dacă reprezentantul
legal este identic cu solicitantul/reprezentantul legal din documentele ataşate la
Dosarul Cererii de finanţare depus la CDRJ .
VERIFICAREA CONDIŢIILOR PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE AFACERI
Verificarea se bazează pe informaţiile menţionate în tabelul comparativ privind
modificarea Planului de afaceri:
1.

Creşterea dimensiunii economice (UDE) din anul pentru care se solicită
modificarea Planului de afaceri, este cel puţin egală cu creşterea dimensiunii
economice (UDE) prevăzută în Planul de afaceri iniţial;
DOCUMENTE PREZENTATE

1.
Tabel comparativ privind modificarea
Planului de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică dacă totalul dimensiunii
economice (UDE), din anul pentru care se
solicită modificarea este cel puţin egal cu
totalul dimensiunii economice (UDE) din
anul corespondent din Planului de afaceri.
Dacă totalul dimensiunii economice (UDE),
din anul pentru care se solicită modificarea
este cel puţin egal cu totalul dimensiunii
economice (UDE) din anul corespondent
din Planului de afaceri, expertul bifează
DA, în caz contrar bifează NU.
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2.

Beneficiarul previzionează că va comercializa o parte din producţia obţinută
conform modificărilor Planului de afaceri?
DOCUMENTE PREZENTATE

Tabel
comparativ
Planului de afaceri.

privind

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Expertul verifică dacă în anul pentru care se
solicită
modificarea,
beneficiarul
previzionează
că
va
comercializa
o parte
modificarea
din producţia obţinută, conform modificărilor
Planului de afaceri.
În cazul schimbării Planului de afaceri
pentru anul III, expertul verifică dacă
producţia totală comercializată este cu cel
puţin 20% mai mare decât producţia
comercializată în anul 0.
Dacă solicitantul îşi previzionează că va
comercializa o parte din producţia obţinută
conform modificărilor Planului de afaceri
(pentru anul III, cel puţin 20% producţie
comercializată), expertul bifează DA, în caz
contrar bifează NU.
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DECIZIA PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A
SPRIJINULUI
Dacă cele două condiţii de modificare ale Planului de afaceri au fost îndeplinite,
modificarea Planului de afaceri va fi aprobată. Dacă una dintre condiţii nu a fost
îndeplinită, Planul de afaceri nu va fi aprobat.
Expertul care completează Fişa de verificare a condiţiilor privind modificarea Planului de
afaceri (formularul E3.1.2), îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în
căsuţele Se aprobă/Nu se aprobă 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”.

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

