
 
 

             
                   

 

Anexa 12 

ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

 

Nr……………………din………………………. 

 

 
EG 1.3 L  FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN 

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală 

 

Măsura din SDL  ,, Lanturi scurte” 

 

Titlu măsură: - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării 

acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor 

scurte de aprovizionare și a piețelor locale 

 

 

Cod măsură: 16–M16.4.a.1/3A 

Tipul măsurii:  Mixtă 
              
Denumire 
solicitant:____________________________________________________________________ 
 
 
Titlu proiect: 
___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Localizare:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Persoana întâlnită (nume şi funcţie):___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  

 



 
 

             
                   

 

 

Semnatura........................... 

VERIFICAREA PE TEREN 
 

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 proprietate, 
infrastructura rutiera interna, 
utilitati si racorduri) 
corespunde cu descrierea 
dată în cererea de finanţare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

6 

Descrierile tehnice despre 
obiectul de investitii pentru 
modernizări, renovari oferite 
în  Planului de 
amenajare/modernizare 
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 

Expert 1      

 

Expert 2       



 
 

             
                   

 

modernizare si activele si 
mijloacele fixe prezentate in  
Planul de afaceri la data vizitei 
pe teren?  

8 

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

Expert 1      
 

Expert 2       

9 

Exista concordanta intre 
investitia propusa de 
solicitant in Planul de 
amenajare/modernizare  si  
Certificatul de urbanism si 
Planul de afaceri? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

10 

Localizarea investitiei  
coincide cu  cea din 
documentele de proprietate? 

Expert 1      
 

Expert 2       

Concluzii  

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

                                                                                       DA     NU 

 

Observaţii:………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………… 

   
ASOCIATIA  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR  
  
Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR  
Nume şi prenume: DÎNCU IONEL  
Semnătura şi ştampila...........................  DATA...../....  ./2021 
  
  
  
Verificat,   
EXPERT  2  
Nume şi prenume:   
Semnătura...........................................          DATA..../........./2021  
  
  
Intocmit,   
Expert 1  
Nume şi prenume:  
Semnătura .............................................  DATA........../......./2021  
 
 

 


