
 

 

 

 

FISA VERIFICARE PE TEREN 

pentru masura M5/ 6B 

 

“DEZVOLTAREA SATELOR” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FISA DE  VERIFICARE  PE  TEREN 

 

Data:        Localizare: 

Solicitant: 

Semnatura: 

 

Nr. 

Crt 
Obiectul analizei/ verificarii Expert 

Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

Solicitantul   s-a prezentat 

la data, locul si ora 

programată pentru 

începerea verificării? 

Expert 1      
 

Expert 2       

2 

Solicitantul a participat la 

toate etapele de verificare 

pe teren a Cererii de 

Finanţare? 

Expert 1      
 

Expert 2      
 

3 

Solicitantul a asigurat 

accesul neîngrădit  la locul 

de verificare. 

Expert 1      
 

Expert 2       

4 

Localizarea proiectului şi 

amplasarea terenurilor 

este conformă cu cea 

specificată de solicitant în 

Cererea de Finanţare și în 

documentele anexate 

Cererii de Finanţare? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

     5 

 Au fost realizate fotografii 

documente relevante 

pentru proiect, pentru 

prezentarea situatiei 

existente în ceea ce 

priveşte amplasarea 

terenurilor/ identificarea 

animalelor/ identificarea 

stupilor si a familiilor de 

albine in cadrul proiectului 

conform celor mentionate 

în Planul de afaceri la data 

vizitei pe teren?  

Expert 1      

 

Expert 2 

 

     

 



 

 

6 

Verificarea conformităţii 

documentelor pastrate in 

original de către solicitant 

      

 

 

Concluzii  

 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de 

finanţare? 

 

                                                                                         

 NU                                DA 

 

(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile 1 si 2 si functie de rezultatul 

acestora se va bifa si contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe 

teren.) 

 

Observaţiile GAL : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

Aprobat de ...................................................................... MANAGER PROIECT 

Nume si 

prenume...................................................................................................... 

Semnătura……………………….....................……….     DATA……/……/201... 

 

 

Verificat de ……………………...........................………. Expert 2  al GAL  

Nume si prenume................................................................................................. 

Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/201... 

 

 

Intocmit de……………………...........................………. Expert  1  al GAL 

Nume si 

prenume.................................................................................................. 

Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/201... 

 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile  GAL” toate aspectele neclare 

întâmpinate la studierea documentației în birou si efectuarea verificarii pe 

teren și orice alte constatări ale expertilor care pot afecta implementarea 

proiectului, precum şi solicitarea de alte informaţii.  



 

 

Metodologia de verificare pe teren 

 

Expertii vor completa în Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat 

vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanţare – sat/ 

comuna/ oras) precum şi numele tânărului fermier care l-a însotit pe expert la 

verificarea pe teren. La rubrica Observatii GAL, experţii vor descrie succint 

activitatea care va fi efectuată prin proiect. 

 

Nr. 

Crt 
Obiectul analizei/ verificarii 

 

 

 

Verificare 

1 

Solicitantul   s-a prezentat la 

data, locul si ora programată 

pentru începerea verificării? 

Experţii vor bifa în coloanele corespunzatoare din 

tabel;  

Este obligatorie prezenţa solicitantului la vizita pe 

teren a experţilor GAL.   

 

2 

Solicitantul a participat la 

toate etapele de verificare pe 

teren a Cererii de Finanţare? 

Experţii GAL vor bifa în coloanele corespunzatoare 

din tabel;  

Este obligatorie participarea la toate etapele de 

verificare pe teren a tânărului fermier. 

3 

Solicitantul a asigurat accesul 

neîngrădit  la locul de 

verificare. 

Experţii vor bifa în coloanele din tabel dacă tânărului 

fermier permite/ nu permite accesul la obiectivul de 

investitie. 

Experţii vor bifa si vor menţiona la rubrica 

Observatii;   

 

 

4  

 

 

Localizarea proiectului şi 

amplasarea terenurilor este 

conformă cu cea specificată 

de solicitant în Cererea de 

Finanţare și în documentele 

anexate Cererii de Finanţare? 

Expertii vor bifa în coloanele din tabel dacă 

localizarea şi amplasarea terenurilor sunt conforme 

cu cele specificate de solicitant în Cererea de 

Finanţare şi în documentele anexate Cererii de 

Finantare;  

Se verifica, după caz, dacă culturile din teren sunt 

aceleasi cu cele din print screen-ul in forma 

autentica existent în baza de date  IACS de la  

APIA, Registrul Agricol și cele specificate in Cererea 

de finantare, menţionându-se la rubrica observaţii. 

In cazul exploatatiilor care vizeaza înfiintarea de 

suprafeţe pomicole se va verifica amplasamentul 

suprafetelor destinate plantaţiilor conform Anexei 2 



 

 
din STP (Subprogramul tematic pomicol). 

5 

Au fost realizate fotografii 

documente relevante pentru 

proiect, pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasarea 

terenurilor/ identificarea 

animalelor/ identificarea 

stupilor si a familiilor de albine 

in cadrul proiectului conform 

celor mentionate în Planul de 

afaceri la data vizitei pe 

teren?  

Expertii vor bifa în coloanele din tabel dacă au fost 

realizate fotografii   document relevante pentru 

proiect, pentru prezentarea situaţiei existente în 

ceea ce priveşte amplasamentul proiectului 

prezentat în Planul de Afaceri la data vizitei pe 

teren.  

Se vor efectua prin sondaj fotografii pentru un 

numar optim de animale (crotalii) şi al placutelor de 

identificare in cazul exploataţiilor apicole. 

 

6 

Verificarea conformităţii 

documentelor pastrate in 

original de către solicitant 

Se vor verifica documentele in original aflate in 

posesia solicitantului cu copiile depuse la Cererea 

de finanţare. 

Se vor verifica eventuale neconcordanţe la nivelul 

documentelor de proprietate privind suprafeţe de 

teren/ numărul de animale/ numărul de stupi care au 

stat la baza calculului dimensiunii exploataţiei 

agricole. 

 

 

Expertii, vor descrie toate conditiile intalnite la vizita pe teren. 

Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea 

prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective. Daca exista 

neconcordante intre parerile expertilor care efectueaza vizita pe teren, şeful 

ierarhic superior va media/ rezolva neintelegerile si isi vor insusi decizia prin 

semnatura. 

 


	Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare?

