
 

  

 
 

Anexa 16 Măsura 2.4   
 

FISA DE  VERIFICARE PE TEREN 
Măsura 2.4  – „„Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali”” 
  

Denumire solicitant:__________________________________________________________ 

Titlu proiect: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către       GAL______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL______________________________________________ 

Obiectivul proiectului_________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):__________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:________________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ___________________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_____________________________________________________ 

 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul analizei / verificarii Expert 

                Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

1 

Solicitantul, prin 
reprezentantul legal sau un 
imputernicit al acestuia,  s-a 
prezentat la data, locul si 
ora programata pentru 
inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

2 

Solicitantul a participat 
nemijlocit la toate etapele de 
verificare pe teren a Cererii de 
Finanţare si a asigurat accesul 
neîngrădit la locul de verificare 
al proiectului? 

Expert 1      

 

Expert 2       

3 

Localizarea/ amplasarea 
proiectului, respectiv 
structura culturilor, este 
conforma cu cea specificata 
de solicitant in cererea de 

Expert 1      

 

Expert 2       



 

  

finantare si in documentele 
anexate acesteia? 

4 

In cazul exploatatiilor care 
vizeaza înfiintarea plantatiilor 
pomicole, suprafetele sunt 
localizate conform Anexei 
aferenta Subprogramului 
tematic pomicol? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

5 

Numarul si tipul de animale/ 
numarul de familii de albine 
este conform cu cele 
specificate de solicitant în 
Cererea de Finanţare și în 
documentele anexate acesteia, 
Registrul exploatatiilor, 
Registrul agricol, Documentul 
emis de forma asociativă 
apicolă, Carnetul stupinei? 

Expert 1       

Expert 2      

 

6 

In cazul exploatatiilor 
zootehnice, condițiile existente 
pe teren permit realizarea unei 
platforme de gestionare a 
gunoiului de grajd, conform 
normelor de mediu? (pentru 
exploatatiile care au prevazut 
ca obiectiv in Planul de afaceri 
realizarea unei platforme de 
gestionare a gunoiului de 
grajd) 

Expert 1       

Expert 2      

 

7 

In cazul exploatatiilor 
zootehnice pentru care exista 
construita o platforma de 
gestionare a gunoiului de 
grajd, aceasta respecta 
normele de mediu? (pentru 
exploatatiile care au prevazut 
in Planul de afaceri existenta 
unei platforme de gestionare a 
gunoiului de grajd) 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

8 

 Situatia actuala a exploatatiei 
descrisa in  Planul de afaceri   
corespunde realităţii?  
Se va verifica inclusiv existenta 
adaposturilor/grajdurilor 
pentru animale 
 

Expert 1      
 

Expert 2      

 



 

  

9 

Conditiile existente pe teren 
permit realizarea 
obiectivelor prevazute in 
planul de afaceri? 

Expert 1      
 

Expert 2      
 

10 

Au fost realizate fotografii 
relevante pentru proiect, 
pentru prezentarea situatiei 
existente în ceea ce priveşte 
localizarea terenurilor/ 
identificarea animalelor/ 
identificarea stupilor si a 
familiilor de albine conform 
celor mentionate în Planul de 
afaceri la data vizitei pe teren? 

 
Expert 1 

     

 

Expert 2 
 
 

     

 

 

 Observații GAL:   

  

 

 

 
 

Concluzie: Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanţare? 

 DA  

 NU 
 
(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile privind verificarea documentară şi cea la locul investiţiei si 
în functie de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe 
teren.) 

 
 
 

 

 

Observații beneficiar:   

 

 

 

Aprobat de: Președinte GAL Ținutul Zimbrilor 

Nume/Prenume____________________ 
Data 



 

  

Semnătura    
Avizat/Verificat  de: Manager  GAL Ținutul Zimbrilor 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data 

Verificat: Expert 2 GAL Ținutul Zimbrilor 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura___________________  

Data 

VÎntocmit: Expert 1 GALȚinutul Zimbrilor 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura___________________  

Data 

Luat la cunoștință:  

Solicitant (reprezentant legal) 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura si stampila___________________  

Data 

 
 

Motivul refuzului de semnatura:.................................. 
 
 
 
 
 

 
Metodologie de aplicat pentru verificarea pe teren a Cererii de finantare  

 

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren  data la care s-a efectuat vizita pe teren, 
localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna) precum si persoana care l-a 
insotit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ tehnic).. 
 
 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul analizei/ verificarii Modalitate de verificare 

1.  

Solicitantul   s-a prezentat la 
data, locul si ora programată 
pentru începerea verificării? 

La data, locul si ora programata pentru inceperea 
verificarilor la sediul exploatatiei/ sediul social, 
reprezentantul legal al solicitantului are obligatia de 
a fi prezent. Se verifică actul de identitate al 
reprezentantului legal sau al împuternicitului 
acestuia (inclusiv documentul de împuternicire); 
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 



 

  

si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

2.  

Solicitantul a participat 
nemijlocit la toate etapele de 
verificare pe teren a Cererii de 
Finanţare si a asigurat accesul 
neîngrădit la locul de verificare 
al proiectului 

Reprezentantul legal al solicitantului are obligatia de 
a participa nemijlocit la toate etapele de verificare pe 
teren, pentru ca prin autoritatea sa, sa asigure 
accesul la toate realizarile fizice si inregistrarile 
documentare ale exploatatiei.  
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

3 

Localizarea proiectului şi a 
terenurilor, respectiv structura 
culturilor, daca este cazul este 
conformă cu cea specificată de 
solicitant în Cererea de 
Finanţare și în documentele 
anexate Cererii de Finanţare, 
IACS, Registrul agricol? 

Se verifica in teren daca proiectul si terenurile au 
localizarea in concordanta cu cele mentionate de 
solicitant in Cererea de Finantare si anexele la acesta, 
in IACS si in Registrul agricol.  
De asemenea, se verifica, după caz, dacă structura 
culturilor regasita la data vizitei pe teren corespunde 
cu cea inscrisa in Cererea de finantare si anexele la 
aceasta, print screen-ul din baza de date  IACS, 
Registrul Agricol și cele specificate in Cererea de 
finantare, menţionându-se la rubrica observaţii. 
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 
nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” si 
Cererea de finantare devine “neeligibila”. 

4 

In cazul exploatatiilor care 
vizeaza înfiintarea plantatiilor 
pomicole, suprafetele sunt 
localizate conform Anexei 
aferenta Subprogramului 
tematic pomicol? 

In cazul exploatatiilor care vizeaza înfiintarea de 
suprafeţe pomicole se verifica localizarea 
suprafetelor destinate infiintarii plantaţiilor pomicole 
conform Anexei aferenta Subprogramului tematic 
pomicol. 
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

5.  

Numarul si tipul de animale/ 
numarul de familii de albine 
este conform cu cele 
specificate de solicitant în 
Cererea de Finanţare și în 
documentele anexate acesteia, 
Registrul exploatatiilor, 
Registrul agricol, Documentul 
emis de forma asociativa, 
Carnetul stupinei? 

Se verifica daca numarul si tipul de animale/ familii 
de albine corespunde cu cel mentionat de solicitant 
în Cererea de Finanţare și în documentele anexate 
acesteia, Registrul exploatatiilor, Registrul agricol, 
Documentul emis de forma asociativa, Carnetul 
stupinei. 
 
Expertul va mentiona la rubrica „Observatii” 
numerele crotaliilor animalelor identificate/ 
numerele de identificare ale stupilor identificati la 
vizita pe teren. 



 

  

 
În cazul în care exista neconcordante intre 
documentele verificate si situatia din teren, expertii 
vor solicita clarificari solicitantului . 

In cazul exploataţiilor apicole, se va verifica 
existenta: 
1. panoului de identificare a stupinei, care 
trebuie sa respecte urmatoarele cerinţe:  
-să fie confecţionat din material rezistent de 
culoare deschisă; 
-să fie amplasat într-un loc în care este uşor 
vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces 
exterioară a stupinei, respectiv către drumul de 
acces; 
-să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime 
şi minimum 50 cm lăţime; 
-datele înscrise: - 
în partea superioară numele apicultorului, 
adresa vetrei permanente, în centru codul 
stupinei și după caz, în partea inferioară tipul 
stupinei: elită, multiplicare, producție. 
2. Mijloacele pentru identificarea stupilor sunt 
următoarele: 
1. pirogravarea stupilor: 
- codul de identificare a stupului să se aplice într-
un loc în care este ușor vizibil de la distanță; 
- apicultorul își numerotează stupii declarați; 
- codul de identificare al stupului se 
inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați 
de către apicultorul care solicită cod de stupină 
în felul următor: partea codului care este 
identică cu codul de identificare a stupinei este 
dispusă pe un rând, fiecare cifră sau literă are 
lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm, iar numărul 
de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai 
mari, în funcție de tipul stupului, pentru a fi 
distins ușor în tehnica apicolă; apicultorul își 
numerotează stupii declarați; 
inscripționarea codului de identificare a stupilor 
folosind orice metal înroșit electric sau în foc; 
2. vopsirea stupilor: 
- codul de identificare a stupului să se aplice într-
un loc în care este ușor vizibil de la distanță; 
- apicultorul își numerotează stupii declarați; 



 

  

- codul de identificare a stupului se 
inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați 
de către apicultorul care solicită cod de stupină 
în felul următor: partea codului care este 
identică cu codul de identificare a stupinei este 
dispusă pe un rând, fiecare cifră sau literă are 
lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm, iar numărul 
de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai 
mari, în funcție de tipul stupului, pentru a fi 
distins ușor în tehnica apicolă; 
- inscripționarea codului de identificare a 
stupilor prin vopsirea acestuia cu vopsea 
rezistentă la umiditate și la temperaturile 
extreme ale mediului ambiant.  
3.existenta vetrei stupinei, respectiv dacă 
suprafaţa acesteie este de minim 5 mp/stup şi 
50 mp pentru fiecare pavilion apicol 
 
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

6.  

In cazul exploatatiilor 
zootehnice, condițiile existente 
pe teren permit realizarea unei 
platforme de gestionare a 
gunoiului de grajd, conform 
normelor de mediu? (pentru 
exploatatiile care au prevazut 
ca obiectiv in Planul de afaceri 
realizarea unei platforme de 
gestionare a gunoiului de 
grajd) 

Se verifică dacă exploatatia indeplineste condițiile 
pentru realizarea unei platforme de gestionare a 
gunoiului de grajd, conform conform normelor de 
mediu în baza cerinţelor minime.  
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 
nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” si 
Cererea de finantare devine “neeligibila” 

7.  

In cazul exploatatiilor 
zootehnice pentru care exista 
construita o platforma de 
gestionare a gunoiului de 
grajd, aceasta respecta 
normele de mediu? (pentru 
exploatatiile care au prevazut 
in Planul de afaceri existenta 
unei platforme de gestionare a 
gunoiului de grajd) 

Se verifică dacă platform de gestionare a gunoiului 
de grajd existent in cadrul exploatatiei a fost realizata 
conform normelor de mediu în baza cerinţelor 
minime. 
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 



 

  

8.  

Situatia actuala a exploatatiei 
descrisa in  Planul de afaceri   
corespunde realităţii?  
Se va verifica inclusiv existenta 
adaposturilor/grajdurilor 
pentru animale 
 

Se verifica daca Situatia actuala a exploatatiei 
mentionata la Cap II - Descrierea situaţiei actuale din  
Planul de afaceri corespunde realităţii din teren.  
De asemenea, in cazul exploataţiilor zootehnice se va 
verifica existenta unor construcţii zootehnice 
(adăposturi/ grajduri) adaptate corespunzator, 
pentru fiecare specie de animale/ pasare, conform 
prevederilor legislatiei in vigoare. 
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

9.  

Conditiile existente pe teren 
permit realizarea 
obiectivelor prevazute in 
planul de afaceri? 

Se verifica daca obiectivele  mentionate la Cap III - 
Obiectivele şi detalierea investiţiilor propuse pentru 
atingerea acestora din Planul de afaceri corespunde 
realităţii, respectiv daca achizitiile propuse sunt in 
concordanta cu scopul proiectului propus.  
In cazul in care conditia: 

 este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

 nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

10.  

Au fost realizate fotografii 
relevante pentru proiect, 
pentru prezentarea situatiei 
existente în ceea ce priveşte 
localizarea terenurilor/ 
identificarea animalelor/ 
identificarea stupilor si a 
familiilor de albine conform 
celor mentionate în Planul de 
afaceri la data vizitei pe teren?  

Expertii au obligatia de a realiza fotografii   relevante 
pentru proiect, pentru prezentarea situaţiei existente 
în cadrul exploatatiei in ceea ce priveşte localizarea 
terenurilor/ identificarea animalelor/ identificarea 
stupilor si a familiilor de albine  etc conform celor 
mentionate in Planul de Afaceri la data vizitei pe 
teren.  
In cazul stupilor ce necesita inlocuire, se vor realiza 
fotografii relevante pentru fiecare stup. 
Toate fotografiile se vor anexa Formularului – Fisa de 
verificare 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 va inscrie contrabifa (“/”) in casuta 
corespunzatoare deciziei. 

 
 
 
 


