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 FORMULAR VT04 
 

FISA  DE  VERIFICARE  PE  TEREN 
 
 

 
 

Data:  …………     Localizare: …………………. 
Persoana întâlnită (nume şifuncţie):………………………………… 
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, prin reprezentantul 
legal al acestuia,  s-a prezentat 
la data, locul si ora programata 
pentru inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      
 

2 

Solicitantul a participat 
nemijlocit prin reprezentantul 
legal la toate etapele de 
verificare pe teren a Cererii de 
Finantare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

3 
Solicitantul a asigurat accesul 
neingradit la obiectivul de 
investitie? 

Expert 1       

Expert 2       

4 

Localizarea/ amplasarea 
proiectului este conforma cu cea 
specificata de solicitant in 
Cererea de Finantaresi in 
documentele anexate Cererii de 
Finantare? 

Expert 1      

 

Expert 2      
 

5 

Infrastructura / dotarile 
existente folosite pentru 
realizarea proiectului corespund 
cu descrierea dată în Cererea de 
finanţare/Planul de afaceri? 

Expert 1       

 
Expert 2 

     

 

6 

Tehnologia de cultivare / 
creştere a animalelor corespunde 
cu descrierea acesteia detaliată 
în Planul de afaceri? 

Expert 1      

  
Expert 2 
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7 

În cazul în care, la data vizitei 
pe teren culturile existente nu 
sunt în perioada de vegetație și 
acestea nu au putut fi constatate 
de către experții GAL, 
solicitantul a prezentat 
documente precum: 
- documente prin care se 
justifica înființarea culturii; 
- facturi achiziționare sămânță; 
- facturi vânzare producție; 
- certificat de producător. 

Expert 1      

 

 
Expert 2 

8 

Au fost realizate fotografiid 
ocument, relevante pentru 
proiect pentru prezentarea 
situatiei existente în ceea ce 
priveşte amplasamentul 
proiectului (la data vizitei pe 
teren?  

Expert 1      

 

Expert 2      
 

9 
Investitia a mai primit finantare 
prin FEADR? 

Expert 1       

Expert 2       

10 
Exista suspiciuni de creare de 
conditii artificiale? 

Expert 1       

Expert 2       

 
Concluzii  

Cele observante în cursulverificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? 

                                                                                     DA   NU 
 
(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.) 

 
 
Observaţii GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..............…… 
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Aprobat,  
Manager GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche  
Nume si prenume.................................... 
Semnătura............................................    
Data: ……/……/20……… 
 
Verificat,  
Expert 2 GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche  
Nume si prenume................................... 
Semnătura ……………………..........................                   
Data: ……/……/20………. 
 
Intocmit,  
Expert 1 GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 
Nume si prenume................................... 
Semnătura ……………………..........................                   
Data: ……/……/20………. 
 
 
 
 
* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche” 
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.  
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Metodologia de verificarepeteren 
 
 

Expertul va completa in Fisa de verificare peteren – Formularul VT04, data la care 
s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finantare – 
sat/comuna/oras) precum si persoana care l-a insotit pe expert la verificarea pe teren 
(numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un imputernicit al acestuia). 
 
1. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

 
2. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

 
3. Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/un 

imputernicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa 

in coloana Nu si vor inscrie la rubric Observatii GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche. 

 

4. Se verifica daca localizarea /amplasarea proiectului este conforma cu cea 

specificata de solicitant in Cererea de finantare si in documentele justificative 

anexate.  

 
 
5. Se verifica daca infrastructura / dotarile existente folosite pentru realizarea 

proiectului corespund cu descrierea data in Cererea de finantare / Planul de afaceri. 

Daca proiectul se refera la achizitionarea unor noi dotari se verifica daca acestea au 

legatura cu proiectul propus spre inantare in conformitate cu prevederile din Planul 

de afaceri. Aceste date se inscriu la  rubrica Observatii GAL Muntii Macinului – 

Dunarea Veche.  

 
6. Se verifica daca tehnologia de cultivare / cresterea animalelor, asa cum a fost 

aceasta descrisa in fluxul tehnologic din cadrul Planului de afacerisi in Cererea de 

finantare corespunde cu situatia de fapt de la locul exploatatiei. 

 

7. Daca la data realizarii vizitei pe teren, culturile existente nu sunt in perioada 

de vegetatie, drept urmare nu au putut fi constatate de catre expertii GAL, au fost 

prezentate de catre solicitant si verificate urmatoarele documente: documente prin 

care se justifica înființarea culturii, facturi achiziționare sămânță, facturi vânzare 

producție, certificat de producător. 
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8. Expertii vor realize fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai 

de acces, bazele de productie, dotarilefermei – cladiri pentruproductia vegetala 

(magazine cereale, remiza utilaje),          clădiri pentru producţia zootehnică 

(grajduri, saivane, padocuri), alte cladiri (cladiri administrative), masini si utilaje 

agricole (tractoare, combine, semanatoare). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi 

atasate Fisei de verificare pe teren – VT04.  

 

9. In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect cu finantare prin FEADR, 

expertii verifica daca investitia din proiectul prezentat a mai fost inclusa in proiectul 

finalizat. (daca este cazul). Aceste date se inscriu la rubrica “Observatii” GAL Muntii 

Macinului – Dunarea Veche. 

 

10. Expertii verifica daca existas uspiciuni de creare a conditiilor artificiale, 

conform anexei 17 la Ghidul solicitantului. 

 
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 va insusi decizia prin semnatura. 

 
 


