
                          

           

 

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN 
 

Măsura 4 / 6A 
„Sprijinirea  diversificarii si crearea de locuri de munca” 

 
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  
(verificare realizată de către expertii GAL Valea Velj) 

 

Denumire solicitant:______________________________________________ 
Titlu proiect: ____________________________________________________      
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________  
Obiectivul proiectului: ____________________________________________  
Amplasare proiect (localitate):______________________________________  
Statut juridic solicitant:____________________________________________  
Date personale reprezentant legal 
Nume Prenume:_________________________________________________  
Funcţie reprezentant legal:________________________________________ 
DATA VIZITEI PE TEREN____________________________________________ 
Localizare(Comuna/oraș/Județ)_____________________________________ 
Persoana întâlnită (nume şi funcţie):_________________________________ 
Semnatura/Ștampila______________________________________________ 
 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul analizei / verificarii Expert 

Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

1 

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

Expert 1      
 

Expert 2      

 



                          

           

 

2 

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

Expert 1      

 

Expert 2      
 

3 

Solicitantul a asigurat accesul 
neingradit  la obiectivul de 
investitie? 

Expert 1       

Expert 2      
 

4 

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

Expert 1      
 

Expert 2       

      
 

5 

Infrastructura existentă 
folosită pentru realizarea 
proiectului (drum de acces pe 
teren, utilitati si racorduri) 
corespunde cu descrierea 
dată în cererea de finanţare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

6 

Descrierile tehnice despre 
obiectul de investitii în cadrul 
Planului de afaceri corespund 
realităţii? 

Expert 1      

 

Expert 2       

7 

 Au fost realizate fotografii 
document relevante pentru 
proiect pentru prezentarea 
situatiei existente în ceea ce 
priveşte amplasamentul 
proiectului (investitii noi sau 
modernizare si activele si 
mijloacele fixe prezentate in 
Planul de afaceri) la data 
vizitei pe teren?  

Expert 1      

 

Expert 2      

 

8 

Investitia propusa prin 
proiect a fost inclusa in alt 
proiect realizat anterior prin 
FEADR? 

Expert 1      
 

Expert 2 
 

     
 



                          

           

 

9 

Regimul juridic al terenului 
pe care se executa investitia 
este in proprietate/ dreptul 
de uz, uzufruct, superficie, 
servitute/ administrare pe o 
perioadă de 8 ani? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

 

Concluzii  

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

                                                                                       DA   NU 
 

(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile 1 si 2 si in functie de rezultatul acestora se va bifa si 
contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.) 
 
Observații (se va completa de către experții GAL Valea Velj): 
*Vor fi menționate la rubrica „Observații” toate aspectele neclare întampinate la studierea 
documentației în birou și efectuarea verificarii pe teren și  orice alte constatări ale experților 
care pot afecta implementarea proiectului. 

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

Aprobat, 
Manager GAL Valea Velj ___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
 
Verificat: Expert 2 GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 



                          

           

 

Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 

Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 


