
                                                                         
 

 

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN  

M5.6A – DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL NON-AGRICOL 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

corespondență SM 6.2 – ,,Sprijin pentru înființarea  de activități  neagricole în zonele rurale” 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
 
Denumire solicitant:_______________________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:________________________________________ 

CNP: ________________________________________________________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________________ 

 

Titlu proiect:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):________________________________________________________________ 

Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL  : ___________________________________________________ 

Data și numărul înregistrării proiectului la GAL: __________________________________________________ 

Obiectivul și tipul proiectului: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

DATA VIZITEI PE TEREN_______________________________________ 

Localizare (Comuna/Județ)________________________________ 

Persoana întâlnită (nume şi funcţie):_____________________________ 

Semnatura/Ștampila_________________________________________ 

 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul analizei / verificării Expert 

Rezultatul verificării 

Documentare La locul investiției 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

1 
Solicitantul s-a prezentat la data, 
locul și ora programată pentru 
începerea verificării? 

Expert 1       

Expert 2      
 

2 

Solicitantul a participat nemijlocit la 
toate etapele de verificare pe teren 
a Cererii de Finanţare și a asigurat 
accesul neîngrădit la locul de 
verificare al proiectului? 

Expert 1       

Expert 2      

 

3 
Solicitantul a asigurat accesul 
neingradit  la obiectivul pentru care 

Expert 1       

Expert 2       



                                                                         
 

 

s-a solicitat finantare? 

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 
Conditiile existente pe teren permit 
realizarea obiectivelor prevazute in 
planul de afaceri? 

Expert 1       

Expert 2      
 

6 

Infrastructura existentă folosită 
pentru realizarea proiectului si/ sau 
cea prevazuta prin proiect (drum de 
acces  pe teren proprietate, 
infrastructura rutiera interna, 
utilitati si racorduri) corespunde cu 
descrierea dată în cererea de 
finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

7 
Dotările/ Descrierile tehnice despre 
activitățile din cadrul planului  de 
afaceri   corespund realităţii? 

Expert 1       

Expert 2      
 

8 

Au fost realizate fotografii relevante 
pentru proiect, pentru prezentarea 
situației existente în ceea ce 
priveşte localizarea proiectului? 

Expert 1       

Expert 2      
 

9 

Solicitantul a demarat activitățile 
proiectului inainte de vizita pe 
teren/ semnarea contractului de 
finantare cu AFIR? 

Expert 1       

Expert 2      
 

 

 

Concluzii  

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

                                                                                       DA   NU 
 

(Se vor analiza răspunsurile la  Sectiunile 1 și 2 și în functie de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții 
verificatori Concluzia verificarii pe teren.) 
 

Observații (se va completa de către experții GAL Microregiunea Belcești-Focuri): 
*Vor fi menționate la rubrica „Observații” toate aspectele neclare întampinate la studierea documentației în birou 
și efectuarea verificării pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta implementarea proiectului. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



                                                                         
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Aprobat, 
Manager GAL/Presedinte GAL Microregiunea Belcești-Focuri 
Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 
Întocmit: Expert 1 GAL Microregiunea Belcești-Focuri 
Nume/Prenume  _____________________    

Semnătura   _______________ 
Data  /  /   
 
 
Verificat: Expert 2 GAL Microregiunea Belcești-Focuri 
Nume/Prenume ______________________ 

Semnătura   _______________ 
Data  /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ștampila 


