
 

 

 

 

 Anexa nr.1 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________ _____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.4.  
Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV.  INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  



Numerele cadastrale  

 

 VII.Tipul echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri și valoarea acestora în MDL: 
 Echipament, utilaj şi accesorii care constituie sisteme pentru crearea şi controlul condiţiilor de mediu la producerea 

legumelor şi fructelor pe teren protejat __________ lei; 

 Maşini, utilaje şi accesorii pentru producerea răsadurilor în palete celulare___________lei; 

 Materiale de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, cimp deschis___________lei; 

 Utilaj şi echipament pentru lucrarea solului, protecţia plantelor şi întreţinerea culturilor în sere, solarii_________lei. 
 

VIII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1.Corespunderea locului amplasării serei, solariu și/sau tunel cu cel declarat în cerere  

2.a.Verificarea la faţa locului a suprafeței serei, solariu, tunel pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

   b. Verificarea la fața locului a lungimei serei, solariului și/sau tunel Conform schiței De facto 

   c. Verificarea la fața locului a lățimei serei, solariului și/sau tunel   

   d. Verificarea la fața locului a înălțimii serei, solariului și/sau tunel   

3.Verificarea existenței utilajului și echipamentului pentru care s-a solicitat ajutor financiar  

4.Verificarea cantității materialului de construcție utilizat la construcția serei, solariu și/sau tunel  

5.Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

6.Documente doveditoare ale cazurilor de circumstanţe (dacă este cazul)  

IX. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Amplasarea serei de iarnă, solariilor sau a tunelurilor corespunde cu planul general □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate □ □ 

Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, □ □ 

Schița de proiect, executată de furnizor sau proiectant autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici □ □ 

Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului □ □ 

Procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat; □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală; □ □ 

Existența certificatelor GlobalGap/ISO în cazul deținerii acestora □ □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului Conducător □ Reprezent. □ 

Amplasarea serei de iarnă, solariilor sau a tunelurilor   Intravilan  □ Extravilan □ 

X. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 

 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Inspector:                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

   
 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a Agenţiei 

de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 ________            ________________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 

 

 

 

 

VI. Tipul investiţiei și suprafața efectivă: 

 Seră de iarnă      Suprafața ________ha 

 Solarii                Suprafața_________ha 

 Tuneluri             Suprafața_________ha 

 Cimp deschis     Suprafața_________ha 

destinația terenului 

destinația terenului 

destinația terenului 

destinația terenului 

 agricol 

 agricol 

 agricol 

 agricol 

 construcții      □ / □ corespunde/nu coresp. 

 construcții      □ / □ corespunde/nu coresp. 

 construcții      □ / □ corespunde/nu coresp. 

 construcții      □ / □ corespunde/nu coresp. 



 

 

 

Anexa nr.2 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ______________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.2-A.  
Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, 

inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole 
 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   

II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  
 

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  



Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  
Numerele cadastrale  

 

Nr. cadastrale 
Numărul cadastral 

al lotului de teren 
Tipul de posesie Control la fața locului, ha Numărul cadastral 

al lotului de teren 
Tipul de posesie Control la fața locului, ha 

Propriet Arendă Nu are Plantat Neplantat Defrișat Propriet Arendă Nu are Plantat Neplant Defrișat 

1        16        

2        17        

3        18        

4        19        

5        20        

6        21        

7        22        

8        23        

9        24        

10        25        

11        26        

12        27        

13        28        

14        29        

15        30        
  

VI. Instalarea sistemelor antigrindină și antiploaie în plantațiile mulianuale 
 Sisteme antiploaie   ____ ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ____ha Tipul plantației:____, ___ha; 

 Plase antiploaie   ______ ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ____ha Tipul plantației:____, ___ha; 

 Plase combinate  ______ ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ____ha Tipul plantației:____, ___ha; 

 Instalații antigrindină ____ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ____ha Tipul plantației:____, ___ha. 
  

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 

1. Corespunderea amplasării plantației multianuale cu cea declarată în cerere  

2. Verificarea la faţa locului a suprafeței plantației multianuale pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Constatarea perioadei de instalare a sistemelor/instalațiilor  

4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea plantației multianuale corespunde cu planul general; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat); □ □ 

Schița de proiect, cu descifrare a părților componente pentru sistemul antiploaie/antigrindină; □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 

Copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs; □ □ 

Extras din decizia consiliului local despre aprobarea casării, pentru plantațiile perene; □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integral a sistemelor antiploaie/antigrindină; □ □ 

Amplasarea plantației multianuale; Intravil.  □ Extravilan □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt.  □ Reprezent □ 

 

VII. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 

 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a Agenţiei 

de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură                    ”__‘‘_______ 2017 ________  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

  

 



 

 

 

 
Anexa nr.3 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ______________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.2.  
Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, 

inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole 
 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   
II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 
 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  
4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

44.4. Granturi (lei)  
 

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  



5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  
Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

 

Nr. cadastrale 
Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha 

Propriet Arendă Nu are Plantat Neplantat Defrișat Propriet Arendă Nu are Plantat Neplant Defrișat 

1        16        

2        17        

3        18        

4        19        

5        20        

6        21        

7        22        

8        23        

9        24        

10        25        

11        26        

12        27        

13        28        

14        29        

15        30        
 

VI. TIPUL INVESTIȚIEI EFECTUATE 

6.1. Defrișarea plantațiilor multianuale 
 Plantații pomicole ____ ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ___ha; Tipul plantației:______, ___ha 

 Plantații viticole______ ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ___ha; Tipul plantației:______, ___ha 

 Plantații nucifere_____ ha (suprafața totală), dintre care: Tipul plantației:______, ___ha; Tipul plantației:______, ___ha 
 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
5. Corespunderea amplasării plantației multianuale defrișate cu cea declarată în cerere  

6. Verificarea la faţa locului a suprafeței plantației defrișate pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

7. Constatarea perioadei de defrișare a plantației multianuale  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Amplasarea plantației multianuale defrișate corespunde cu planul general; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Extras din decizia consiliului local despre aprobarea casării, pentru plantațiile perene; □ □ 

Copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene; □ □ 
Extrasul din decizia consiliului local despre aprobarea casării; □ □ 
Extrasul din decizia Consiliului local de nivelul II, pentru plantațiile casate în anul 2015; □ □ 
Copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene; □ □ 
Copia de pe declaraţia privind defrișarea plantațiilor viticole; □ □ 
Actul de casare privind defrișarea plantațiilor viticole; □ □ 
Act de defrişare plantaţii viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă plantaţii viticole; □ □ 
Acordul proprietarului la defrișarea terenurilor; □ □ 
Amplasarea plantației multianuale; Intravilan  □ Extravilan □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt.  □ Reprezent □ 

 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ___________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.2-P.  
Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, 

inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole 
 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   

II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 
IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  

 

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  



Numerele cadastrale  

 

Nr. cadastrale 
Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha 

Propriet Arendă Nu are Plantat Neplantat Defrișat Propriet Arendă Nu are Plantat Neplant Defrișat 

1        16        

2        17        

3        18        

4        19        

5        20        

6        21        

7        22        

8        23        

9        24        

10        25        

11        26        

12        27        

13        28        

14        29        

15        30        
 

VI. TIPUL INVESTIȚIEI EFECTUATE 

6.1. Înființarea plantațiilor multianuale (pomicole, nucifere, arbuști, căpșun, cătină albă și culturi aromatice)  

Tip 

plantație 

Specia Soiul 

altoit  

Portaltoi Suprafața 

plantată, ha 

Schema de 

plantare 

Densitate 

pomi  

Cantitate 

pomi buc./ha 

Rezultat verificare  

corespunde Nu coresp. 

        □ □ 

        □ □ 

        □ □ 

        □ □ 

        □ □ 

Total (pe fiecare tip de plantație separat)  * *    
  

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 

1. Corespunderea amplasării plantației multianuale cu cea declarată în cerere  

2. Verificarea la faţa locului a suprafeței plantației multianuale pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Constatarea perioadei de înființare a plantației multianuale  

4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea plantației multianuale corespunde cu planul general; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Copie document primar contabil pentru material săditor procurat sau produs (factură; declarație vamală); □ □ 

Actul privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale/perene în primul an de vegetaţie; □ □ 
Copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formular nr.2 liv-vii) □ □ 
Copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole □ □ 
Copia de pe certificatul de valoare biologică/de calitate a materialului săditor  □ □ 
Copia ordinului de plată privind achitarea bunurilor obiect al investiției, pentru care se solicită subvenția. □ □ 
Amplasarea plantației multianuale; Intravilan  □ Extravilan □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt.  □ Reprezent □ 

Procentul de prindere constituie   ____________________%   

 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 

Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 



 

 

 

Anexa nr.5 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  _____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.2.  
Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, 

inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole 
 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   
II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 
3.1. Producătorul agricol 

Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  
 

V. Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  
5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  



5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

 

Nr. cadastrale 
Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha 

Propriet Arendă Nu are Plantat Neplantat Defrișat Propriet Arendă Nu are Plantat Neplant Defrișat 

1        3        

2        4        
 

VI. TIPUL INVESTIȚIEI EFECTUATE 

6.1. Instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere şi modernizarea sistemelor de suporturi în 

plantaţiile pe rod, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi: 
Sisteme moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere ________ ha (suprafața totală) 

 plantaţiile viticole, soiuri tehnice________________ha; 

Tipul sistemelor de suporturi : 
 spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare; 

 spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare; 

 spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn. 

 plantaţiile viticole, soiuri de masă________________ha; 

Tipul sistemelor de suporturi : 
 spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare; 
 spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare; 

 spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn. 

Modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod _________ ha (suprafața totală) 
 plantaţiile viticole, soiuri tehnice_____________ha; 

Tipul sistemelor de suporturi : 
 spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare; 

 spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare; 
 spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn. 

 plantaţiile viticole, soiuri de masă_________ha; 

Tipul sistemelor de suporturi : 

 spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare; 

 spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare; 

 spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn. 

6.2. Instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole 

 Plantații pomicole tinere (până la intrarea pe rod), altoite pe portaltoi vegetativ_________ha: 

 cu pari noi din beton armat; 

 cu pari noi din lemn tratat antiseptic. 

 plantații bacifere tinere de tip spalier vertical____________ha: 

 cu pari noi din beton armat; 

 cu pari noi din lemn tratat antiseptic. 

  

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
8. Corespunderea amplasării plantației multianuale cu cea declarată în cerere;  

9. Verificarea la faţa locului a suprafeței plantației multianuale pentru care s-a solicitat ajutor financiar;   

10. Constatarea perioadei de instalare a suportului;  

11. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea plantației multianuale corespunde cu planul general; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat); □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 

Copia schiţă de proiect instalare sistem de suport în plantaţiile tinere sau modernizare în viile pe rod; □ □ 
Copia ordinului de plată privind achitarea bunurilor obiect al investiției, pentru care se solicită subvenția. □ □ 
Amplasarea plantației multianuale; Intravilan  □ Extravilan □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt.  □ Reprezent □ 

 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    

COORDONAT”  
 

 „Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură                   ”__‘‘_______ 2017 ________  ______________ 



                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)
                                                                                                     

 

 

 

 

Anexa nr.6 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ___________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.2-V  
Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, 

inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole 
 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   
II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 
3.1. Producătorul agricol 

Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  
 

V. Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  



5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

 

Nr. cadastrale 
Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha Numărul cadastral 
al lotului de teren 

Tipul de posesie Control la fața locului, ha 

Propriet Arendă Nu are Plantat Neplantat Defrișat Propriet Arendă Nu are Plantat Neplant Defrișat 

1        11        

2        12        

3        13        

4        14        

5        15        

6        16        

7        17        

8        18        

9        19        

10        20        
 

VI. TIPUL INVESTIȚIEI EFECTUATE 

6.4.  Înființarea plantațiilor viticole 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

soiuri şi 

denumirea 

soiurilor 

Supraf. 

utilă, ha 

Schema de  

plantare 

Densitatea 

plantării, 

butași/ha 

Material 

săditor, 

necesar 

(butași) 

Categoria 

biologică 

material 

săditor 

Deținere 

certificate 

IGP/DOP, 

(soiuri tehnice) 

Soiuri 

tehnice 

autohtone  

se bifează 

Rezultat verificare 

corespunde Nu coresp. 

Soiuri pentru masă   □ □ 

1.         □ □ 

2.         □ □ 

 Subtotal 1        □ □ 

Soiuri pentru vin     

1.         □ □ 

2.         □ □ 

 Subtotal 2        □ □ 

 Total        □ □ 

 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea amplasării plantației multianuale cu cea declarată în cerere  

2. Verificarea la faţa locului a suprafeței plantației multianuale pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Constatarea perioadei de înființare a plantației multianuale  

4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea plantației multianuale corespunde cu planul general; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Copie document primar contabil pentru material săditor procurat sau produs (factură; declarație vamală); □ □ 

Copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formular nr.2 liv-vii) □ □ 
Copia de pe certificatul de valoare biologică/de calitate a materialului săditor  □ □ 
Actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei de vie); □ □ 
Actul privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie; □ □ 
Copia de pe paşaport, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor  viticole; □ □ 
Copia ordinului de plată privind achitarea bunurilor obiect al investiției, pentru care se solicită subvenția. □ □ 
Amplasarea plantației multianuale; Intravilan  □ Extravilan □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt.  □ Reprezent □ 

Procentul de prindere constituie   ____________________%   

 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 



Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                               (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Anexa nr.7 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.3.  
Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 
 Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

8.4.1. Surse proprii (lei)  

8.4.2. Împrumuturi (lei)  

8.4.3. Credite (lei)  



8.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  
 

VI. Tehnica și echipamentul pentru care se solicită subvenții: Rezultatul verificării 

6.1. Numărul de unităţi: (nr. total de unităţi)__________ Corespunde  Nu corespunde 

Nr. de identificare în RTA  □ □ 

Tipul tehnicii (se bifează) Autopropulsat □ Tractată □ Purtată □ □ □ 

Marca/Modelul  □ □ 
Serie şi număr certificat de înmatriculare  □ □ 

Numărul de înmatriculare  □ □ 

Numărul motorului   □ □ 

Capacitatea motorului (CP)  □ □ 

Numărul şasiului  □ □ 

Anul producerii  □ □ 

Proprietarul tehnicii agricole  □ □ 

Ţara producătoare   □ □ 

Furnizorul : (se bifează) □ □ 

 Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR 

 Întreprinderea de Stat”Institutulde Tehnică Agricolă ”Mecagro” 

 Companiile de  leasing 

 Altele(se indică furnizorul) 
 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
7.1. Corespunderea tehnicii și utilajului agricol cu cele declarate în cerere  

7.2. Verificarea la faţa locului a tehnicii și utilajului agricol pentru care s-a solicitat ajutor financiar  

7.3. Constatarea perioadei de procurare a tehnicii și utilajului agricol  

7.4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Amplasarea tehnicii și utilajului agricol corespunde cu cele indicate în cerere; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Tehnica și utilajul agricol nou sunt procurate în rate; □ □ 

Tehnica și  utilajul agricol este fabricat în  Republica Moldova; □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 

Extras din registrul primăriei de evidență a contractelor de arendă; □ □ 

Copia de pe contract de vînzare-cumpărare privind achiziționare tehnică și utilaj agricol nou; □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală, la procurare tehnică și utilaj agricol nou □ □ 
Copia certificatului de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii sau utilaj agricol nou; □ □ 
Copie pașaport tehnic mașini și agregate procurate, necesar pentru identificarea productivității acestora; □ □ 
Declaraţia privind tehnica şi utilajele agricole din gospodărie cu indicarea denumirii anului de producere □ □ 
Forma raportare 29-agr, completată de producător agricol, în cazul solicitării subvenției tractor/combină □ □ 
Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt. □ Reprezent □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.4.  
Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV.  INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  
4.4.1. Surse proprii (lei)  



4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea locului amplasării exploatației cu cel declarat în cerere  

2. Verificarea la faţa locului a utilajelor și materialelor de construcție pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Corespunderea construcțiilor cu proiectul exploatației zootehnice     

4. Constatarea efectivului total de animale existent la faţa locului la data controlului în exploataţie  

5. Documente confirmative ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  
 

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea exploatației zootehnice corespunde cu cele indicate în cerere; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Copia  documentului primar contabil (factura fiscală, factură, DV, DVC, invoice); □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului; □ □ 
Copia de pe documentația tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic; □ □ 
Copia proces-verbal de recepție la terminare lucrări de executare lucrări cu anexare deviz de cheltuieli (construcții noi); □ □ 

Copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit; □ □ 

Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului; □ □ 
Copia proiect tehnic elaborat de companii licenţiate în acest scop, în cazul construcţii/reconstrucţii fermelor zootehnice; □ □ 

Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1); □ □ 

Copia certificat HACCP, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact preplătit cu o companie specializată □ □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

 

 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                     

 

VI. Tipul fermei zootehnice pentru care se solicită subvenții: 

 Bovine, șeptel de lapte 

 Bovine, șeptel de carne 

 Apicole  

 Alte specii (se indică specia) _______________        

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de stupi 

Nr. _________ de capete                                       Notă: (se bifează) 

6.1. Tipul echipamentului tehnologic şi a utilajelor noi: 

 Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovare ferme zootehnice de bovine 

              Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă 

              Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic 
 Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, (mater. de construcţie) utilizate la construcţia sau renovare ferme zootehnice de ovine şi căprine 

             Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă 

             Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de suine 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de păsări 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de iepuri 
 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice apicole        Notă: (se bifează) 

Furnizorul________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Anexa nr.9 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.4.  
Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV.  INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  
4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  



4.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

 

VII. ANIMALELE DE PRĂSILĂ IDENTIFICATE ȘI ÎNSCRISE (se bifează corespunderea cu toate elementele sistemului de identific.) 
Numărul de identificare (conform crotaliei)  

conform datelor din cererea de solicitare a sprijinului financiar 

Gasită  Acte Crotalii Certificat de  
mișcare 

Conform 

Rasei 
DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU 

1 M D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2           

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea locului amplasării exploatației cu cel declarat în cerere  

2. Verificarea la faţa locului a utilajelor și materialelor de construcție pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Corespunderea construcțiilor cu proiectul exploatației zootehnice     

4. Constatarea efectivului total de animale existent la faţa locului la data controlului în exploataţie  

5. Documente confirmative ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  
 

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea exploatației zootehnice corespunde cu cele indicate în cerere; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Rasele sunt incluse în Nomenclatorul raselor; □ □ 

Corespunde vîrsta animalelor cu condițiile Regulamentului; □ □ 

Copia  documentului primar contabil (factura fiscală, factură, DV, DVC, invoice); □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului; □ □ 

Copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit; □ □ 

Copia de pe polița de asigurare a animalelor, cu excepția procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine. □ □ 

Copia de pe actele de punere/scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberată de ANSA; □ □ 

Copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sînt supuse înregistrării; □ □ 

Copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine, pentru roiurile de albine, pentru care se solicită subvenție; □ □ 

Copia certificat HACCP, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact preplătit cu o companie specializată □ □ 

 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 
1.   

2.   

3.    

VI. Tipul și numărul animalelor de prăsilă procurate: 
□ Bovine (cel puțin 3 vaci/junci)                                              

□ Ovine (cel puțin 10 oi)                                                        

□ Caprine (cel puțin 10 capre)                                                

□ Porcine (cel puțin 5 scroafe/scrofiţe)   

□ Vieri                                      

□ Berbeci                                                                         

□ Țapi                                                                              

□ Iepuri de casă de reproducție(cel puțin  10 iepuroaice)      

□ Mătci de albine (cel puțin  10 mătci de albine)                      

Notă: (se bifează)                                                                            

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de capete 

Nr. _________ de mătci 

6.2 Numărul crotaliei pentru animalele procurate:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 



 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  _____________                                                                                                                                                                  

(semnătura)                      (numele prenumele)
          

 

 

 

 

                                                                                        
     

Anexa nr.10 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ___________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.6.  
Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV.  INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  
4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 



5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

VI. Denumirea utilajului/echipamentului tehnologic pentru care se solicită sprijinul financiar 

6.1. Destinaţia utilajului/echipamentului tehnologic nou: 

 în cadrul frigiderului: Capacitatea totală______tone;     Capacitatea frigiderului supusă spre subvenţionare_____tone 

 în cadrul casei de ambalare: 

 Arhitectura 

 Structura metalică de rezistenţă 

 Pardoseală elicopterizată frigorifică 

 Instalaţii electrice 

 Utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, menţinere a 

regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată;  

 Utilaje şi echipamente tehnologice pentru spaţiile de 

expediţie, recepţie, spălare, sortare şi ambalare 

 

6.2.Echipamente tehnologice şi utilaje noi pentru procesare, uscare şi congelare fructe, struguri, legume şi cartofi 

 PROCESAREA 

 fructelor  strugurilor  fructelor  cartofilor 

 USCARE 

 fructelor  strugurilor  legumelor  cartofilor 

 CONGELARE 

 fructelor  strugurilor  legumelor  cartofilor 
 

6.3.Tipul echipamentelor tehnologice şi a utilajelor pentru procesarea cerealelor, oleaginoase, florii-soarelui, soiei 
 PROCESARE  USCARE  CONDIȚIONARE 

 cerealelor   oleaginoaselor  florii-soarelui  soiei  

 PROCESARE 

 cerealelor  oleaginoaselor  florii-soarelui  soiei 
 

6.4. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrarea cărnii și laptelui; 
 LAPTE 

 PROCESARE  AMBALARE  PĂSTRARE 

 CARNE 

PRELUCRARE:  □    PRIMARĂ          □  FINITĂ  AMBALARE  REFRIGERARE  PĂSTRARE 

 MIERE DE ALBINI 

PRELUCRARE:   □    PRIMARĂ         □     FINITĂ  AMBALARE  PĂSTRARE 
 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea locului amplasării investiției cu cel declarat în cerere  

2. Verificarea la faţa locului darea în exploatare a utilajului și echipamentului tehnologic  

3.Verificarea stării tehnice și stabilirea anului de producere  

4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

Amplasarea proiectului Rural  □ Urban   □ 

Amplasarea echipamentului și utilajului destinat procesării, uscării și congelării Intravilan □ Extravilan □ 

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea echipamentului și utilajului corespunde cu planul general □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate □ □ 

Copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou procurat; □ □ 
Copia de pe documentaţia tehnică, cu caracteristicile tehnice ale echipamentului și utilajului tehnologic; □ □ 
Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 
Copia de pe ordinele de plată privind achitarea integrală a utilajului/materialelor de constructie; □ □ 
Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1); □ □ 
Dovada deţinerii bazei de producţie proprie; □ □ 
Copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi procesul-verbal de recepţie finală, avizul 

expertizei ecologice de stat, în cazul construcţiilor noi; 
□ □ 

Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii; □ □ 

Copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători (după caz); □ □ 

Copia certificatelor HACCP/ISO/GMP/GlobalGap/contract cu companii specializate în certificare. □ □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist:                    Nume/Prenume Data Semnătura 



1.    

2.    

3.    
 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 

Anexa nr.11 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  _____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.7-A.  
Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură 

 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   

II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  
 

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  
Numerele cadastrale  

 

Nr. cadastrale 



Numărul cadastral 

al lotului de teren 
Tipul de posesie Control la fața locului, ha Numărul cadastral 

al lotului de teren 
Tipul de posesie Control la fața locului, ha 

Propriet Arendă Nu are Plantat Neplantat Defrișat Propriet Arendă Nu are Plantat Neplant Defrișat 

1        16        

2        17        

3        18        

4        19        

5        20        

6        21        

7        22        

8        23        

9        24        

10        25        

11        26        

12        27        

13        28        

14        29        

15        30        
  

V. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea amplasării bunului asigurat cu cele declarate în cerere;  

2. Verificarea la faţa locului a suprafeței plantației pentru care s-a solicitat ajutor financiar;  

3. Constatarea riscurilor a căror asigurare se subvenţionează;  
4. Documente confirmative ale cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale (dacă este cazul);  

VI. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Contrapunerea documentelor originale cu copiile anexate la dosar. □ □ 
Amplasarea bunului asigurat cu cea declarată în cerere. □ □ 

Verificarea dreptului de posesie a bunurilor immobile în/pe care se efectuează investiția. □ □ 

Extrasul din registrul contractelor de arendă. □ □ 

Certificatele de înregistrare la animale. □ □ 

Polița de asigurare (subiecții contractului, obiectul asigurat). □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea primei de asigurare. □ □ 

Act centralizator al documentelor privind acordarea subvenţiilor la asigurarea recoltei şi animalelor 

agricole. 

  

Amplasarea bunului asigurat. Intravilan □ Extravilan □ 

 

VII. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 

 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr.12 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.8.  
Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli 

 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   

II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (Grupul de producători agricoli) 

3.1. Denumirea Grupului de producători agricoli 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

 4. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %): 

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________ 

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 

 

5. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul) 
Gen permanent programat sezonieri programat 

2016 

• Femei  -  - 

• Barbati  -  - 

2017 

• Femei     

• Barbati     
 



 6. Prezentarea proiectului(pentru care s-a asociat Grupul de producători) – descrierea succintă a investiției efectuate și 

necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere) 

 

 
 

7. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul/Str.    

8. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculeaza conform pct. 70 din Regulament)  
 

9. Producția comercializată prin intermediul Grupului de producători agricoli (conform pct. 70 din Regulamentul de 

subventionare pentru anul 2017) 

□ I an de activitate 

□ II an de activitate 

□ III an de activitate 

□ IV an de activitate 

□ V an de activitate                                                                                                                                                      Notă: (se bifează) 
 

10. Producția comercializată de către membrii Grupului către Grupul de producători agricoli 

1) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________ 

denumirea producției_________________________________cantitatea_____________kg______________lei; 

2) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________ 

denumirea producției_________________________________cantitatea_____________kg______________lei; 

3) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________ 

denumirea producției_________________________________cantitatea_____________kg______________lei; 

4) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________ 

denumirea producției_________________________________cantitatea_____________kg______________lei; 

5) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________ 

denumirea producției_________________________________cantitatea_____________kg______________lei; 

6) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________ 

denumirea producției_________________________________cantitatea_____________kg______________lei; 
(Pentru fiecare tip de produs se complectează separat) 

TOTAL: ___________kg___________lei 
 

11. Cantitatea de producție comercializată de 

către Grupul de producători agricoli 

1)Denumirea producției___________cantitatea_______kg____________lei 

2) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei 

3) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei 

4) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei 
 

12. ELEMENTELE VERIFICATE 
5. Dispunerea de producţie proprie comercializată de către membrii grupului de producători;  

6. Verificarea la faţa locului a suprafețelor plantațiilor;  

7. Constatarea riscurilor a căror asigurare se subvenţionează;  

8. Documente confirmative ale cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale (dacă este cazul);  

13. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Contrapunerea documentelor originale cu copiile anexate la dosar; □ □ 
Copia de pe avizul de recunoaştere; □ □ 

Dovada valorii producţiei comercializate de către membrii grupului de producători; □ □ 

Raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere; □ □ 

Verificarea certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO; □ □ 

Verificarea contactractului cu una din companiile specializate, în scopul certificării la standardele U.E. □ □ 
 

14. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 



Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Anexa nr.13 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ______________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 1.9.  
Stimularea activităților de promovare pe piețele externe 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV.  INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  
 



V. Producători agricoli, membrii Asociației profesionale din domeniul agricol 
Nr. Denumirea intreprinderii/gospodăriei țărănești Codul fiscal 

   

   

   

 compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expozițiile, târgurile, concursurile, cu profil 

agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă: 

  cheltuielile de arendă a spațiului expozițional; 

  cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor; 

  costurile taxelor de participare; 

 costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare; 

  achiziţionare de spaţiu mass media pentru diseminarea informaţiilor de promovare a produselor agricole și agroalimentare. 

 compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de origine a 

produselor și specialitate tradiţională garantată cu excepția produselor vitivinicole. 

 

VI. ELEMENTELE VERIFICATE 
Existența evenimentului expozițional;  

Înregistrarea producătorului agricol în cadrul indicație geografică protejată;  

VII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Copia contractului de folosință a; □ □ 

Confirmarea și denumire de origine a produselor; □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală,), ce denotă participarea și transportarea 

mostrelor de produse agricole și agroalimentare; 

□ □ 

Copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea serviciilor de participarea în cadrul expoziţiilor, 

târgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar. 

□ □ 

VIII. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 

 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Inspector:                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

   
 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.14 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 2.1.  
Stimularea invesţiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole 

 

I. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  

          
Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 

   

II. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    
 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Sediul juridic: Mun./r-l/Orașul/satul/Str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 
IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul/Oraşul/satul/ Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  

 

V.  Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  



Numerele cadastrale  

 
 

VI. Consolidarea terenurilor agricole prin: 

 vînzare-cumpărare 

 schimb 

 donaţie 
Numărul parcelelor de teren supuse consolidarii:          

Suprafaţa parcelelor consolidate (ha):    

Numerele cadastrale a parcelelor consolidate:    

 

VII. Comasarea terenurilor agricole: 

Numărul parcelelor de teren supuse comasarii:  

Suprafaţa parcelelor comasate (ha):     

Numerele cadastrale a parcelelor comasate:   
 

V. ELEMENTELE VERIFICATE 
1.Corespunderea locului amplasării proiectului cu cel declarant în cerere  

2.Verificarea la faţa locului a corespunderii proiectului de comasare cu parcelele comasate  

3.Constatarea comasării/consolidării terenurilor  

VI. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Copia de pe contr de înstrăin a teren cu parafa de înregistr a acestuia la oficiul cadastral teritorial; □ □ 
Copia de pe ordinul de plată pentru autentificarea notarială a contractului; □ □ 
Copia de pe ordinul de plată pentru taxa de stat; □ □ 
Factura (privind serviciile acordate de către oficiile cadastrale, întreprinderi licenţiate în domeniu); □ □ 
Copia de pe proiectul de comasare, cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial. □ □ 

Amplasarea plantației multianuale; Intravilan  □ Extravilan □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt.  □ Reprezent □ 

Nu s-a putut identifica faptul comasării/consolidării din 

cauza_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__ 
  

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 

Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 

 

 „COORDONAT”  

 

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr.15 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 2.2.  
Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 
 Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

8.4.1. Surse proprii (lei)  

8.4.2. Împrumuturi (lei)  

8.4.3. Credite (lei)  

8.4.4. Granturi (lei)  

V.  Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  



Numerele cadastrale  

VII. Numărul de unităţi: (se indică nr. total de unităţi)  

Nr. de identificare în RTA (după caz)  

Marca/Modelul (după caz)  

Seria şi numărul certificatului de înmatriculare (după caz)  

Numărul de înmatriculare (după caz)  

Anul producerii   

Proprietarul tehnicii agricole   

Ţara producătoare   

VIII. Furnizorul: (se bifează) 

 Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR 

 Întreprinderea de Stat”Institutulde Tehnică Agricolă ”Mecagro” 

 Companiile de  leasing 

 Altele:    (se indică furnizorul) 
 

IX. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea sistemului de irigare cu cel declarat în cerere: picurare/aspersiune/microspersiune  

2. Verificarea la faţa locului a sistemului de irigare pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Perioadei de procurare a sitemului de irigare/echipamentului care formează reţelele de aducţie / distribuţie   

4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

X. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Amplasarea sistemului de irigare și sau echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de 

distribuţie corespunde cu cel indicat în cerere 

□ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate □ □ 

Echipamentele şi sistemele noi de irigare sunt procurate în rate □ □ 

Contractul de vînzare-cumpărare, după caz, pentru sistemul de irigare □ □ 

Documente primare contabile (facturi, declaraţii vamale invoice); □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea 

şi data achitării lui), după caz, a ratei achitate, la procurarea echipamentelor sau sistemelor noi de 

irigare; 

□ □ 

Copia Extrasului eliberat de primărie, privind suprafța terenurilor deținute în arendă; □ □ 

pentru  pct.84 lit. c), următoarele documente suplimentare: Schiţa de proiect; Copia de pe devizul 

de cheltuieli;  Procesul-verbal de executare a lucrărilor;   Procesul-verbal de recepţie finală; 

□ □ 

Cine a fost prezent în timpul controlului Conducător  □ Reprezentant □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

 
 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este 

respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                     

 

VI.  Echipamentul de irigare pentru care se solicită subvenții: Suprafața irigată, ha 

 sistem de irigare prin picurare/microaspersiune  

 sistem de irigare prin aspersiune/sisteme mobile de irigare   

 staţiei de pompare   

 staţiei de fertigare  

 geomembrană   

 geotextilului pentru captarea apei  

 retele de aductie si/sau de distributie  



 

Anexa nr.16 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ______________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 2.3.  
Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 
 Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

8.4.1. Surse proprii (lei)  

8.4.2. Împrumuturi (lei)  

8.4.3. Credite (lei)  

8.4.4. Granturi (lei)  

V.  Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  
 

VI.Tipul irigației: 



 

 

 

 

 

 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1.Corespunderea locului amplasării proiectului cu cel declarant în cerere  

2.Verificarea la faţa locului a existenței sistemului de irigare  

3.Constatarea existenței documentației necesare în sensul Legii 171 din 09.07.2010  

4.Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigarea prin 

sistemele de irigare  

□ □ 

Autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului 

Ecologic de Stat 

□ □ 

Limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă eliberată de Agenţia „Apele Moldovei” □ □ 

Darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15), vizată în modul stabilit de inspectoratul 

fiscal de stat teritorial, pentru pct. 142 subpct. 3) 

□ □ 

Actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare □ □ 

Actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și 

mediului pentru pct. 142 sbpct.3) 

□ □ 

Facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice, utilizate la pomparea/repomparea 

apei pentru irigare 

□ □ 

Producătorii agricoli, membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, prezintă 

următoarele documente 

DA NU 

Registrul membrilor Asociaţiei □ □ 

Registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie □ □ 

Registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii □ □ 

Registrul contractelor □ □ 

Actul de pompare a apei, aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare □ □ 

Actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare □ □ 

Registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli, membri ai Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de 

plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei 

□ □ 

Certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti □ □ 

Amplasarea suprafețelor irigate intravilan   □                       extravilan      □ 

Prezent în timpul controlului conducătorul □                       reprezentant □ 
 

 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

 prin sisteme de irigare centralizată 

 pompare  repompare 

 Culturile agricole de valoare inalta irigate: 

 culture legumicole  _____ ha,_________t/ha □   culture legumicole  _____ ha,_________t/ha 

 plantații pomicole: 

 sîmburoase________ha,__________t/ha 

 sămînțoase________ha, __________t/ha 

 plantații pomicole: 

 sîmburoase________ha,__________t/ha 

 sămînțoase________ha, __________t/ha 

 plantații viticole: 

 soiuri de masă________ha,__________t/ha 

 soiuri tehnice________ha, __________t/ha 

 plantații viticole: 

 soiuri de masă________ha,__________t/ha 

 soiuri tehnice________ha, __________t/ha 

 sveclă de zahăr ______ha,__________t/ha □   sveclă de zahăr ______ha,__________t/ha 

 porumb zaharat ______ha,__________t/ha  porumb zaharat ______ha,__________t/h 

 mazăre ______ha,__________t/ha  mazăre ______ha,__________t/ha 

TOTAL suprafata irigata ______ ha TOTAL suprafata irigata ______ ha 

 prin alte sisteme de irigare 
 Culturile agricole de valoare inalta irigate: 

□   culture legumicole  _____ ha,_________t/ha 

 plantații pomicole:  sîmburoase________ha,__________t/ha  sămînțoase________ha, __________t/ha 

  plantații viticole:  soiuri de masă________ha,__________t/ha  soiuri tehnice________ha, ________t/ha 

 sveclă de zahăr ______ha,__________t/ha 

 porumb zaharat ______ha,__________t/ha 

 mazăre ______ha,__________t/ha 

TOTAL suprafata irigata ______ ha 



 

 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este 

respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.17 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  _____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 2.4.  
Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 
 Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

8.4.1. Surse proprii (lei)  

8.4.2. Împrumuturi (lei)  

8.4.3. Credite (lei)  

8.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  
Numerele cadastrale  

 

V. Echipamentul No-Till și Mini-Till pentru care se solicită subvenții: 

 combină pentru recoltarea culturilor cerealiere cu tocător de resturi şi capacitatea de distribuire a masei tocate pe lăţimea suprafeţei recoltate 



VI. Tehnica și echipamentul pentru care se solicită subvenții: Rezultatul verificării 
6.1. Numărul de unităţi: (nr. total de unităţi)__________ Corespunde  Nu corespunde 
Nr. de identificare în RTA  □ □ 

Tipul tehnicii (se bifează) Autopropulsat □ Tractată □ Purtată □ □ □ 

Marca/Modelul  □ □ 

Serie şi număr certificat de înmatriculare  □ □ 

Numărul de înmatriculare  □ □ 

Numărul motorului   □ □ 

Capacitatea motorului (CP)  □ □ 

Numărul şasiului  □ □ 

Anul producerii  □ □ 

Proprietarul tehnicii agricole  □ □ 

Ţara producătoare   □ □ 

Furnizorul : (se bifează) □ □ 

 Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR 

 Întreprinderea de Stat”Institutulde Tehnică Agricolă ”Mecagro” 

 Companiile de  leasing 

 Altele(se indică furnizorul) 
 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 

7.1. Corespunderea tehnicii și utilajului agricol cu cele declarate în cerere  

7.5. Verificarea la faţa locului a tehnicii și utilajului agricol pentru care s-a solicitat ajutor financiar  

7.6. Constatarea perioadei de procurare a tehnicii și utilajului agricol  

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
Amplasarea tehnicii și utilajului agricol corespunde cu cele indicate în cerere; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Tehnica și utilajul agricol nou sunt procurate în rate; □ □ 

Tehnica și  utilajul agricol este fabricat în  Republica Moldova; □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 

Extras din registrul primăriei de evidență a contractelor de arendă; □ □ 

Copia de pe contract de vînzare-cumpărare privind achiziționare tehnică și utilaj agricol nou; □ □ 

Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală, la procurare tehnică și utilaj agricol nou □ □ 
Copia certificatului de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii sau utilaj agricol nou; □ □ 
Copie pașaport tehnic mașini și agregate procurate, necesar pentru identificarea productivității acestora; □ □ 
Declaraţia privind tehnica şi utilajele agricole din gospodărie cu indicarea denumirii anului de producere □ □ 
Cine a fost prezent în timpul controlului. Conducăt. □ Reprezent □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 semănătoare No-tiil  pentru culturi cerealiere  pentru culturi prăşitoare 

 semănătoare Mini-till cu fertilizator, cu 

brăzdare de tip mono disc/dublu disc 

 cu presiunea la disc cel puţin 120 kg, 

pentru culturi cerealiere 

 cu presiunea la disc cel puţin 180 kg, pentru 

culturi tehnice 

 scarificator (subsolier, paraplow) cu ancore/daltă cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru afînarea solului lăsînd la suprafaţă 

cel puţin 30 la sută din resturile vegetale, iar adîncimea de lucru să permite lichidarea tălpii formate de plug 

 tocătoare de resturi vegetale (verticale sau orizontale) purtată/tractată cu capacitatea de distribuire uniformă a masei tocate 

 buncăr de acumulare cu pneuri de presiune joasă şi cu roţi late pentru micşorarea acţiunii de tasare a solului asupra structurii acestuia, 

capacitatea de transportare să fie de cel puţin 20 m3 



 

 

 

 

Anexa nr.18 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  _____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR SUBMĂSURA 2.5.  
Susținerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Inspector 1 Inspector 2 Inspector 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.    

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  

8.4.1. Surse proprii (lei)  

8.4.2. Împrumuturi (lei)  

8.4.3. Credite (lei)  

8.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  
Numerele cadastrale  

 

VI. Sprijin financiar pentru producătorii agricoli înregistrați în sistemul de agricultură ecologică 



 pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi: 

 livezi  vii 

 I an de conversiune_______ha 

 II an de conversiune_______ha 

 III an de conversiune_______ha 

 I an de conversiune_______ha 

 II an de conversiune_______ha 

 III an de conversiune_______ha 

 plante medicinale  plante eterooleginoase 

 I an de conversiune_______ha 

 II an de conversiune_______ha 

 III an de conversiune_______ha 

 I an de conversiune_______ha 

 II an de conversiune_______ha 

 III an de conversiune_______ha 

 culturi de câmp  legume 

 I an de conversiune_______ha 

 II an de conversiune_______ha 

 I an de conversiune_______ha 

 II an de conversiune_______ha 

 pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică 

Denumirea Organismului de Inspecție și Certificare: ______________________________________________________________ 

Produse certificate ecologic comercializate:___________________________________________________kg,  

Produse comercializate______________________________________________________________ 
(denumirea produselor) 

 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE/ REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 
1.Corespunderea locului amplasării investiției cu cel declarat în cerere □ □ 
2. Verificarea la faţa locului a suprafeței supuse procesului de conversiune  □ □ 
3. Verificarea dreptului de posesie asupra terenului care este supuse procesului de conversiune □ □ 
4.  Copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului, pe anul pentru care solicită 

ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculrurii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

□ □ 

5. Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism 

recunoscut de Ministerul Agriculrurii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

□ □ 

6. Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de 

organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie 

□ □ 

7. Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a 

intervenit o cauză de încetare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi 

certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respective; 

□ □ 

8. Angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură 

ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului 

□ □ 

9. Verificarea facturilor și a ordinelor de plată a produselor ecologice comercializate □ □ 
10. Alte acte solicitate suplimentar întru demonstrarea învestiției □ □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 
 

 
 

 

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Specialist                    Nume/Prenume Data Semnătura 

1.   

2.   

3.    
 

 

 „COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
Anexa nr.19 la 

Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

nr. 13 din 24 august 2017 
 

”APROB” 

Director adjunct al Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
 

 ”___‘‘_______ 2017 ___________  ____________ 
                                                                                                                                                                                                                          (semnătura)                            (numele prenumele) 

 

 

NR. ACTULUI DE INSPECȚIE _____________                CODUL DOSARULUI _____________ 

ACT DE INSPECȚIE 

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR MĂSURA 4.  
Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale 

 

I. INFORMAȚII DESPRE GRUPUL DE CONTROL 

 Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3 

NUME     

PRENUME    

II. INFORMAȚII DESPRE CONTROL 
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a făcut notificarea 

Da  Nu  ZZ/LL/AAAA Telefon  Poștă  mail Personal  Nume  Prenume  Semnătură  
          

Controlul a fost efectuat în 3 zile  Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la notificare 
   

 

III. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

3.1. Producătorul agricol 
Dnumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  
Sediul juridic: Municipiul/raionul/Orașul/satul/str.  

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.2. Administratorul 
Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  

3.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax/ E-mail  
 

IV.  INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 
Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

4.2.Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției, lei  

4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)  

4.4.  Sursa investiţiei:  
4.4.1. Surse proprii (lei)  

4.4.2. Împrumuturi (lei)  

4.4.3. Credite (lei)  

4.4.4. Granturi (lei)  

V.    Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia 

5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:  

5.2. Terenuri/bunuri  detinute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale:  

5.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

VI. Tipul investitiei:  



 construcția și reabilitarea drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole 

 construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole 

 liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică 

 construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente 

acestora; 

 investiții în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile (listă utilaj, echipamente și instalații, anexa 9). 

 construirea și modernizarea de pensiuni turistice rurale: 

 construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaţionale şi instalaţiilor aferente, reţele de utilităţi, construcții 

speciale pentru utilități, cu respectarea limitelor de cazare; 

 achiziţionarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi, echipament IT şi software pentru administrarea afacerii; 

 articole de mobilier utilizate în cadrul afacerii, unelte şi dispozitive, inclusiv pentru protecţia impotriva incendiilor şi pentru protecţia 

muncii 

 lucrări pentru pregătirea terenurilor aferente pensiunilor turistice, de recreere şi divertisment în zonele rurale (cuprinzând 

alei şi platforme, spaţii verzi, terenuri de sport şi piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber). 

 crearea sau extinderea unităților meșteșugărești: ateliere de lucrare a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, 

ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierarie, de prelucrare a pieilor, papurei și răchitei şi altele: 

 construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor operaționale şi a utilităților conexe unitatilor mestesugaresti; 

 achiziționare utilaje, echipamente, instrumente noi specifice activităţilor meşteşugăreşti, incluzând echipamente şi dispozitive pentru 

utilităţi 

 articole de mobilier, unelte şi dispozitive, inclusiv hardware şi produse software, pentru prelucrare şi marketingul produselor 

meșteșugărești 

 

VII. ELEMENTELE VERIFICATE 
1. Corespunderea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural  

2. Verificarea la faţa locului a investiţiilor pentru care s-a solicitat ajutor financiar   

3. Constatarea perioadei de procurare a echipamentului, pentru construcţia/reconstrucţia şi renovarea 

infrastructurii, aferentă exploataţiilor agricole  

 

4. Documente doveditoare ale cazurilor de forţă majoră/ circumstanţe excepţionale (dacă este cazul)  

Amplasarea proiectului Rural  □ Urban   □ 

Amplasarea echipamentului și utilajului destinat procesării, uscării și congelării Intravilan □ Extravilan □ 

VIII. REZULTATUL CONTROLULUI DA NU 

Amplasarea echipamentului și utilajului corespunde cu planul general; □ □ 

Producătorul agricol solicită subvenții majorate; □ □ 

Copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou procurat; □ □ 

Copia documentaţie tehnică, cu caracteristicile tehnice ale echipamentului și utilajului tehnologic; □ □ 

Copia documentului primar contabil (factură; declarație vamală, invoice); □ □ 

Copia de pe ordinele de plată privind achitarea integrală a utilajului/materialelor de constructie; □ □ 

Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1); □ □ 

Copie: deviz de cheltuieli; proces-verbal de recepţie la terminare lucrări, precum şi proces-verbal de 

recepţie finală; avizul expertizei ecologice de stat, în cazul construcţiilor noi; 

□ □ 

Schiţa de proiect; Structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a mesei; □ □ 

Studiul de fezabilitate; □ □ 

Copia de pe autorizaţia de funcţionare, emisă de autorităţile administraţiei publice locale; □ □ 

Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii; □ □ 

Schema de încadrare a personalului și ordinele de angajare; □ □ 

Copia certificatului de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională, din cadrul CNPC din 

Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii din domeniu, acreditate, în condiţiile legii; 

□ □ 

Certificatul de clasificare a obiectivului turistic. □ □ 
 

IX. Semnarea, transmiterea fișei de control şi eventualele observații 
Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul) : DA NU 

Am primit un exemplar de fișă de verificare □ □ 

Am fost informat despre neregulile constatate □ □ 

Concluzii ale inspectorilor care au participat la control (dacă e cazul): 

 
Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice și complete, termenii efectuării acestora este respectată. 

Inspector:                    Nume/Prenume Data Semnătura 
1.    

2.    

3.    
  

 

„COORDONAT”  

Șef al Direcției verificări pe teren a 

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură      ”__‘‘_______ 2017 _______  ______________ 
                                                                                                                                                                  (semnătura)                      (numele prenumele)

                                                                                                      



 

                      


