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E1.3LG FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN A PROIECTULUI 

Fișa de verificare pe teren a proiectului  

MĂSURA M4/2B 

 Sprijinirea agricultorilor tineri 

                    

Data:        Localizare: 

Persoana întâlnită (nume şi funcţie): 

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 

Numarul de animale/ familii de 

albine este conform cu cele 

specificate de solicitant în Cererea 

de Finanţare și în documentele 

anexate Cererii de Finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

6 

In cazul exploatatiilor zootehnice, 

condițiile existente pe teren 

permit realizarea de amenajări de 

gestionare a gunoiului de grajd? 

Acestea sunt dimensionate 

conform celor menţionate în 

Planul de afaceri? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

7 
Dotările/ Descrierile tehnice Expert 1      

 



 

 

2 
 

 

despre activitățile din cadrul 

planului  de afaceri   corespund 

realităţii ?  

Expert 2 

 

     

 

8 

In cazul exploatatiilor care vizeaza 

înfiintarea de suprafeţe pomicole, 

suprafetele sunt amplasate 

conform Anexei 2 din STP 

(Subprogramul tematic pomicol)?  

Expert 1      
 

Expert 2 

 

     

 

     

9 

 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 

 

     

 

10 

Verificarea conformităţii 

documentelor pastrate in original 

de către solicitant 

      

 

 

Concluzii  

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

   DA   NU 

Observaţiile : 

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

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

…………………………………………………………………………………………..................……………………………… 

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

documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale expertilor 

care pot afecta implementarea proiectului 

 

Întocmit: Expert  1 GAL „Calafat” 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data……...................................... 

 

Verificat: Expert 2 GAL „Calafat” 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data……........................................ 
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Metodologia de verificare pe teren a proiectului 

 specifică pentru  

MĂSURA M4/2B 

 Sprijinirea agricultorilor tineri 

 

 

Expertii vor completa în Fisa de verificare pe teren E1.3LG 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, 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 

Numarul de animale/ familii de 

albine este conform cu cele 

specificate de solicitant în Cererea 

de Finanţare și în documentele 

anexate Cererii de Finanţare? 

In cazul exploataţiilor apicole se 

Expertii vor bifa în coloanele din tabel dacă localizarea şi 

numărul de animale sunt conforme cu cele specificate de 

solicitant în Cererea de Finanţare şi în documentele 

anexate Cererii de Finantare;  

Se verifica, după caz, dacă animalele sunt aceleasi cu cele 

din print screen-ul DSVSA, Adeverinţa eliberată de medicul 



 

 

4 
 

 

verifică existenţa: 

- panoului de identificare a 

stupinei; 

- plăcuţa de identificare a 

stupilor. 

veterinar de circumscriptie, Registrul Agricol și cele 

specificate in Cererea de finantare, menţionându-se la 

rubrica observaţii. 

 

Expertul verifica daca există animalele specificate în 

documentaţia anexată cererii de finanţare- 

ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia veterinară, precum  și în 

formularul de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 

40/2010) şi daca pot asigura realizarea Planului de afaceri. 

În cazul în care numărul de animale/ familii de albine nu 

corespunde cu cele menţionate în documente, solicitantul 

prezintă justificări în acest sens. 

 

In cazul exploataţiilor apicole, la verificare se va tine cont 

de: 

1. panoului de identificare a stupinei, care trebuie sa 

respecte cerinţele:  

- 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 

şi adresa vetrei permanente, în centru numărul de 

înregistrare/ autorizare sanitară veterinară eliberat de 

Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în 

partea inferioară numărul de stupi. 

2.  plăcuţa de identificare a stupilor care trebuie sa 

respecte cerinţele: 

- să fie confecţionată din material rezistent inoxidabil; 

- să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la 

distanţă, respectiv pe colţul din dreapta sus a corpului de 

bază unde se află de regulă cuibul familiei de albine, pe 

peretele din faţa sau din spatele stupului; 

- să nu fie reutilizabilă; 

- să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime; 

- codul unic de identificare să se aplice prin imprimare/ 

ştanţare şi să nu se repete, acesta fiind un cod unic la nivel 

naţional; 

- vopseaua folosită la imprimare să fie rezistentă la 



 

 

5 
 

 

umiditate şi la temperaturile extreme ale mediului ambiant; 

- înscrisurile să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă, 

detergenţi, substanţe pentru igienizarea stupilor sau 

substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie 

abrazivă; 

- codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este 

format din 13 caractere, având lăţimea de 1 cm şi înălţimea 

de 3 cm; 

- codul unic de identificare cuprinde: codul judeţului, 

respectiv de la 01 la 42, codul formei asociative, respectiv 

de la 001 la 999, după care urmează numărul de ordine al 

stupului, respectiv de la 000001 la 999999. 

Atentie! 

Se va verifica dacă plăcuţele de identificare a stupilor 

prezintă urme de inlocuiri repetate, iar în cazul stupinei să 

existe minimul de materiale/utilaje necesare bunei 

desfăşurări a activităţii, în caz contrar menţionându-se la 

rubrica observaţii şi eventualele neclarităţi fiind clarificate 

de către solicitant. 

6 

In cazul exploatatiilor zootehnice, 

condițiile existente pe teren 

permit realizarea de amenajări de 

gestionare a gunoiului de grajd? 

Acestea sunt dimensionate 

conform celor menţionate în 

Planul de afaceri? 

Se verifică dacă condițiile existente pe teren permit 

realizarea de amenajări de gestionare a gunoiului de grajd: 

spatiul destinat, accesul cu utilaje la platformă şi să nu fie 

amplasată în apropierea cursurilor de apă, în caz contrar 

menţionându-se la rubrica observaţii şi eventualele 

neclarităţi fiind clarificate de către solicitant. 

7 

Dotarile/ Descrierile tehnice 

despre activitățile din cadrul 

planului  de afaceri   corespund 

realităţii ?  

Expertii vor bifa în coloanele din tabel dacă descrierile 

tehnice despre activităţile din  cadrul planului de afaceri 

corespund realităţii. Daca în Planul de afaceri se prevad 

achizitii de utilaje/ instalatii se verifica daca acestea au 

legatura cu proiectul propus spre finantare si daca sunt 

necesare si utile realizarii obiectivelor propuse prin Planul 

de afaceri. In cazul exploataţiilor zootehnice se va verifica 

deţinerea de adăposturi/ grajduri/ clădiri ce asigura un 

confort minim privind creşterea în condiţii optime, pentru 

fiecare specie de animale. In caz contrar, experţii vor 

detalia argumentele la rubrica Observaţii. 

8 

In cazul exploatatiilor care vizeaza 

înfiintarea de suprafeţe pomicole, 

suprafetele sunt amplasate 

conform Anexei 2 din STP 

(Subprogramul tematic pomicol)? 

Se verifica amplasamentul conform Anexei 2 din STP 

(Subprogramul tematic pomicol) 



 

 

6 
 

 

    9 

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. 

 

10 

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. 

 


