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E 3.8L - FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN   
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA  
 

MĂSURA M1/2A – ”Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole ” 

 
 

Număr înregistrare proiect __ din data ______________ 2019 
Sesiunea nr. __ /2019 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: _________________ 2019 

 
Denumire solicitant: _____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ____________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):  ______________________________________________________  
 
Statut juridic solicitant: _____________________________________________________________ 
 
 

Data: ___________________________                          Localizare ____________________________ 
 

Solicitant  ________________________________________________________________________ 
 

Semnătura  _______________________________ 
 
 

 
NR. 
CRT 

 
 

OBIECTUL ANALIZEI /VERIFICĂRII 

 
 

EXPERT 

REZULTATUL VERIFICĂRII 
 

DOCUMENTARE 
 

LA LOCUL INVESTIȚIEI 

DA NU NU 
ESTE 

CAZUL 

DA NU NU 
ESTE 

CAZUL 

1 Solicitantul,  prin reprezentantul legal sau un 
împuternicit   al   acestuia, s-a prezentat la data, locul și 
ora programată pentru începerea verificării? 

Expert 1       

Expert 2       

2 Solicitantul  a participat nemijlocit prin reprezentantul 
legal/ un împuternicit al acestuia la toate etapele de 
verificare pe teren a Cererii de Finanțare? 

Expert 1 
 

      

Expert 2       

3 Solicitantul a asigurat accesul neîngrădit la obiectivul 
de investiție ? 

Expert 1       

Expert 2       

4 Localizarea proiectului şi amplasarea terenurilor este 
conformă cu cea specificată de solicitant în Cererea de 
Finanțare   și   în   documentele anexate Cererii de 
Finanțare? 

Expert 1 
 

      

Expert 2       

5 Conditiile existente pe teren permit realizarea 
obiectivelor prevazute in SF/DALI/MJ 

Expert 1       

Expert 2       

6 Dotările/ Descrierile tehnice despre activitățile din 
cadrul SF/DALI/MJ corespund realității ? 

Expert 1 
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Expert 2       

7 Au fost realizate fotografii document relevante pentru 
proiect pentru prezentarea situației existente în ceea 
ce privește amplasamentul proiectului (investiții noi 
sau modernizare și activele și mijloacele fixe 
prezentate în Studiul de fezabilitate) la data vizitei pe 
teren? 

Expert 1 
 

 

      

Expert 2       

8 Solicitantul a demarat activitățile proiectului inainte de 
vizita pe teren? 

Expert 1 
 

      

Expert 2       

 
Concluzii:  
  
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanțare? 

DA      NU  

 
 
(Se vor analiza raspunsurile la  Secțiunile 1 si 2 și funcție de rezultatul acestora se va bifa si contra - bifa de experții verificatori Concluzia 

verificării pe teren.) 

 

Observațiile GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea *:  

* vor fi menționate la rubrica „Observațiile GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea” toate aspectele neclare întâmpinate la 

studierea documentației în birou și efectuarea verificării pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta 

implementarea proiectului. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  

Semnătura:  ____________________  

Data : ________/_____/2019  

Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

  

Nume și prenume:  ______________________________________   

Semnătura : ___________________   

Data : _________/_____/2019   

Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

  

Nume și prenume:  ______________________________________   

Semnătura : ____________________   

Data : ________/_____/2019   
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Metodologia de verificare pe teren 
 

Expertul va completa în Fișa de verificare pe teren E3.8L data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea 
proiectului (conform cererii de finanțare – sat/comuna) precum și precum şi numele reprezentantului legal 
/împuternicitului solicitantului care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren. 
 La rubrica Observații, experții vor descrie succint activitatea care va fi efectuată prin proiect. 
Vor fi verificate , la punctul :  
 
1. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;  

Este obligatorie prezența solicitantului la vizita pe teren a experților GAL.;  
 
2. Experții vor bifa in coloanele corespunzătoare din tabel;  
      Este obligatorie participarea la toate etapele de verificare pe teren a solicitantului 

 
3. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă solicitantul prin reprezentantul legal/împuternicitul  permite/ 

nu permite accesul la obiectivul de investiție. 
Experții vor bifa și vor menționa la rubrica Observații GAL Ținutul viei și Vinului Vrancea.  

 
4. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă localizarea şi amplasarea terenurilor sunt conforme cu cele 

specificate de solicitant în Cererea de Finanțare şi în documentele anexate Cererii de Finanțare; 
Se verifica, după caz, dacă culturile din teren sunt aceleași cu cele din print screen-ul în forma autentica 
existent în baza de date IACS de la APIA, Registrul Agricol și cele specificate in Cererea de finanțare, 
menționându-se la rubrica observații..      

 
5. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă descrierile tehnice despre activitățile din   cadrul SF/MJ. 

corespund realității. Daca în SF/MJ se prevăd achiziții de utilaje/ instalații se verifica daca acestea au 
legătură cu proiectul propus spre finanțare si daca sunt necesare si utile realizării obiectivelor propuse prin 
Planul de afaceri. In cazul exploatațiilor zootehnice se va verifica deținerea de adăposturi/ grajduri/ clădiri 
ce asigura un confort minim privind creșterea în condiții optime, pentru fiecare   specie   de   animale.   In  
caz  contrar,   experții vor detalia argumentele la rubrica Observații. 
 
 

6. Experții vor bifa coloanele in tabel dacă dotările/ descrierile tehnice despre activitățile din cadrul SF/MJ 
corespund realității.  
 

7. Experții vor bifa în coloanele din tabel dacă au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect, 
pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului prezentat în SF/MJ la 
data vizitei pe teren. 

      Se vor efectua prin sondaj fotografii pentru un  număr optim de animale (crotalii) şi al plăcuțelor de 
identificare in cazul exploatațiilor apicole. 
 
8. Se vor verifica documentele in original aflate in posesia solicitantului cu copiile depuse la Cererea de 

finanțare. 
Se vor verifica eventuale neconcordanțe la nivelul documentelor de proprietate privind suprafețe de 
teren/ numărul de animale/ numărul de stupi care au stat la baza calculului dimensiunii exploatației 
agricole. 

Experții care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 
câmpurile respective.  
Dacă există neconcordanțe între părerile experților care efectuează vizita pe teren, șeful ierarhic superior va 
media/ rezolva neînțelegerile și își va însuși decizia prin semnătură. 

 


