
 

 
F2 FISA DE  VERIFICARE  PE TEREN A CERERII DE FINANTARE AFERENTA SUBMĂSURII 

M4/6A –  
„ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE” 

Fise specifice de verificare  
 
Numar Cerere de finantare …………............................………………….............................................. 
Denumirea Solicitantului ………………….…………………..................................................................... 
Titlul proiectului …………………………........................................................................................…… 
Adresa sediului social………………………................................................................................……….. 
Data efectuarii vizitei pe teren………………………….......................................................................... 
Numele si prenumele reprezentantului solicitantului care a participat la vizita 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 s-a prezentat la data, locul si 
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 si a asigurat accesul neîngrădit 
la locul de verificare al proiectului? 

Expert 1      
 

Expert 2       

3. 

Situatia actuala a terenului descrisa in  
Planul de afaceri   corespunde realităţii?  
 

Expert 1      
 

Expert 2       

4.  
Obiectivele descrise in  Planul de afaceri   
corespund realităţii? 

Expert 1       

Expert 2       

5. 

Au fost realizate fotografii relevante 
pentru proiect, pentru prezentarea 
situatiei existente în ceea ce priveşte 
localizarea terenurilor/ identificarea 
animalelor/ identificarea stupilor si a 
familiilor de albine conform celor 
mentionate în Planul de afaceri la data 
vizitei pe teren?  

Expert 1      

 

Expert 2 
 

     
 

6. 

Solicitantul a demarat lucrarile de 
executie ale proiectului inainte de vizita 
pe teren/ semnarea contractului de 
finantare ? 

Expert 1      
 

Expert 2 
 

     
 



 

 
Concluzii  
In urma verificarii pe teren, Cererea de finantare este: 
 
 Eligibila 
 Neeligibila 

 
(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile privind verificarea documentară şi cea la locul 
investiţiei si în functie de rezultatul acestora se va bifa si contrabifa de expertii verificatori 
Concluzia verificarii pe teren.) 

 
Observaţii*: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Verificat  
Expert 2  GAL Podisul Tarnavelor 
Nume si prenume................................................................................................. 
Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/20... 
 
Intocmit  
Expert  1  GAL Podisul Tarnavelor 
Nume si prenume.................................................................................................. 
Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/20... 
 
* vor fi mentionate la rubrica „Observatii” toate aspectele privind efectuarea verificarii pe 
teren și orice alte constatări ale expertilor care pot afecta implementarea proiectului, precum 
şi solicitarea de alte informaţii.  
 
Am luat la cunostinta,  
Solicitant (reprezentant legal) 
Nume si prenume……………       
Semnatura si ştampila …………..……….      
Data ………../…….…/ 20…        
Motivul refuzului de semnatura:......................................................................... 



 

 
 
Metodologie de aplicat pentru verificarea pe teren a Cererii de finantare  
 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul analizei/ verificarii Modalitate de verificare 

1.  

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

La data, locul si ora programata pentru inceperea 
verificarilor la sediul exploatatiei/ sediul social, 
reprezentantul legal al solicitantului are obligatia de 
a fi prezent.  
In cazul in care conditia: 

• este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

• nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

2.  

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

Reprezentantul legal al solicitantului are obligatia de 
a participa nemijlocit la toate etapele de verificare pe 
teren, pentru ca prin autoritatea sa, sa asigure 
accesul la toate realizarile fizice si inregistrarile 
documentare ale exploatatiei.  
In cazul in care conditia: 

• este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

• nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

3. 

Situatia actuala a exploatatiei 
descrisa in  Planul de afaceri   
corespunde realităţii?  
 

Se verifica daca Situatia actuala a exploatatiei 
mentionata la Cap II - Descrierea situaţiei actuale din  
Planul de afaceri corespunde realităţii din teren.  
In cazul in care conditia: 

• este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

• nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

4. 

Obiectivele descrise in  Planul 
de afaceri   corespund realităţii? 

Se verifica daca obiectivele  mentionate la Cap III - 
Obiectivele şi detalierea investiţiilor propuse pentru 
atingerea acestora din Planul de afaceri corespunde 
realităţii, respectiv daca achizitiile propuse sunt in 
concordanta cu scopul proiectului propus.  
In cazul in care conditia: 

• este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “DA” 

• nu este indeplinita, expertii bifeaza rubrica “NU” 
si Cererea de finantare devine “neeligibila” 

5. 

Au fost realizate fotografii 
relevante pentru proiect, pentru 
prezentarea situatiei existente 
în ceea ce priveşte localizarea 
terenurilor/ identificarea 
animalelor/ identificarea 
stupilor si a familiilor de albine 

Expertii au obligatia de a realiza fotografii   relevante 
pentru proiect, pentru prezentarea situaţiei existente 
în cadrul exploatatiei in ceea ce priveşte localizarea 
terenurilor/ identificarea animalelor/ identificarea 
stupilor si a familiilor de albine  etc conform celor 
mentionate in Planul de Afaceri la data vizitei pe 
teren.  



 

 
conform celor mentionate în 
Planul de afaceri la data vizitei 
pe teren?  

In cazul stupilor ce necesita inlocuire, se vor realiza 
fotografii relevante pentru fiecare stup. 
Toate fotografiile se vor anexa Formularului F2 – Fisa 
de verificare pe teren. 

6. 

Solicitantul a demarat lucrarile 
de executie ale proiectului 
inainte de vizita pe teren/ 
semnarea contractului de 
finantare ? 

Expertul verifica la vizita pe teren daca lucrarile de 
executie mentionate in cuprinsul Planului de afaceri 
sunt demarate inaintea vizitei pe teren/ semnarii 
contractului de finantare. Rezultatul acestei verificări 
va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe 
teren. 

 
La rubrica Observatii expertii: 

1. vor descrie succint activitatea pe care o desfasoara solicitantul, in cazul 
modernizarilor 

2. vor descrie în detaliu toate verificarile efectuate:  
- mijloacele de control folosite............. 
- instrumentele si echipamentele folosite................ 
- probleme identificate 

3. justificarea înscrierii bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare punct de verificat 
din Fisa de verificare pe teren E 3.8 

4. concluziile verificarii insotite de recomandarile expertilor ................... 
 
 
Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea 
unei bife („√”) în câmpurile respective. Daca exista neconcordante intre parerile expertilor 
care efectueaza vizita pe teren, şeful ierarhic superior va media/ rezolva neintelegerile si va 
inscrie contrabifa (“/”) in casuta corespunzatoare deciziei. 

 
 


