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Data:        Localizare: 
Persoana întâlnită (nume și funcție):  
Semnătura: 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul analizei / verificării Expert 

Rezultatul verificării 

Documentare La locul investiției 

Da Nu 
Nu este 
cazul 

Da Nu 
Nu este 
cazul 

1 

Solicitantul, prin reprezentantul 

legal al acestuia,   s-a prezentat 

la data, locul și ora programată 

pentru începerea verificării? 

Expert 1      
 

Expert 2       

2 

Solicitantul a participat 

nemijlocit prin reprezentantul 

legal la toate etapele de 

verificare pe teren a Cererii de 

Finanțare? 

Expert 1      
 

Expert 2      
 

3 

Solicitantul a asigurat accesul 

neîngrădit  la obiectivul de 

investiție? 

Expert 1       

Expert 2       

4 

Localizarea/ amplasarea 

proiectului este conformă cu 

cea specificată de solicitant în 

Cererea de Finanțare și în 

documentele anexate Cererii de 

Finanțare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

5 

Infrastructura existentă folosită 

pentru realizarea proiectului 

corespunde cu descrierea dată 

în Cererea de finanțare/Planul 

de afaceri? 

Expert 1       

Expert 2      
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Nr. 
Crt. 

Obiectul analizei / verificării Expert 

Rezultatul verificării 

Documentare La locul investiției 

Da Nu 
Nu este 
cazul 

Da Nu 
Nu este 
cazul 

6 

Au fost realizate fotografii 

document relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situației existente în ceea ce 

privește amplasamentul 

proiectului (investiții noi sau 

modernizare și activele și 

mijloacele fixe prezentate în 

Planul de afaceri) la data vizitei 

pe teren?  

Expert 1      

 

Expert 2      

 

7 

Investiția a mai primit finanțare 

prin FEADR? 

Expert 1      
 

Expert 2       

8 

Există suspiciuni de creare de 

condiții artificiale? 

Expert 1       

Expert 2       

 

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

                                                                                     DA    NU  
(Se vor analiza răspunsurile la  Secțiunile 1 și 2 și funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de 
experții verificatori Concluzia verificării pe teren.) 

 
Observațiile GAL Dobrogea de Nord Tulcea: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Aprobat,   

PPrreeșșeeddiinnttee//  MMaannaaggeerr  GGAALL  DDoobbrrooggeeaa  ddee  NNoorrdd  TTuullcceeaa  
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................……….      
Data: ……/……/20……… 
 
Verificat,   

EExxppeerrtt  22  DDoobbrrooggeeaa  ddee  NNoorrdd  TTuullcceeaa    
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                   
Data: ……/……/20………. 
 
Întocmit,   

EExxppeerrtt    11    GGAALL  DDoobbrrooggeeaa  ddee  NNoorrdd  TTuullcceeaa  
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                   
Data: ……/……/20………. 

 
* vor fi menționate la rubrica „Observațiile GAL Dobrogea de Nord Tulcea” toate aspectele neclare întâmpinate la studierea documentației în birou 
și efectuarea verificării pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta implementarea proiectului.  
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Metodologia de verificare pe teren 

 

Expertul va completa în Fisa de verificare pe teren – Formularul VT/M5, data la care s-a efectuat vizita pe 

teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – sat/ comuna/ oraș) precum și persoana care l-

a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele și funcția acesteia – reprezentant legal/ un împuternicit 

al acestuia). 

1. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;  
 

2. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;  
 

3. Experții vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia nu 
permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa în coloana Nu și vor înscrie la rubrica Observații 
GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA. 

 
4. Pentru investițiile noi se verifică existența terenului pe care va fi amplasată investiția, conform Cererii de 
Finanțare și localizării acesteia. 
Pentru modernizări se verifică dacă amplasarea construcției existente, care urmează să fie modernizată, 

corespunde cu cea din Cererea de Finanțare și din documentele anexate Cererii de Finanțare.     Se verifică 

dacă sunt corelate informațiile prezentate în Planul de afaceri și amplasamentul investiției. Aceste date se 

înscriu la rubrica Observații GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA. 

5. Dacă investiția se referă la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifică existența clădirii și descrierea 

din planul de afaceri. Dacă proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotări se verifică dacă acestea au 

legătura cu proiectul propus spre finanțare în conformitate cu prevederile din planul de afaceri. Aceste 

date se înscriu la  rubrica Observații GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA.  

6. Experții trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, căi de acces, utilaje, 

remiza unde depozitează utilajele). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atașate Fișei de verificare pe 

teren – VT/ M5.  

7. În cazul în care solicitantul a mai realizat un proiect cu finanțare prin FEADR, experții verifică dacă 

investiția din proiectul prezentat a mai fost inclusă în proiectul finalizat. (dacă este cazul). Aceste date se 

înscriu la rubrica Observații GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA. 

 

8. Experții verifică dacă există suspiciuni de creare a condițiilor artificiale, conform anexei 13 la Ghidul 

solicitantului. 
 

Experții care întocmesc documentele de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) 
în câmpurile respective. Dacă există neconcordanțe între părerile experților care efectuează vizita pe teren, 
șeful ierarhic superior va media/ rezolva neînțelegerile și își va însuși decizia prin semnătură. 


