
 
 
 
 

 

  

 
 

G2.1L- FISA  DE  VERIFICARE  PE  TEREN 
 
 
 
 
Data:        Localizare: 
Persoana întâlnită (nume şi funcţie): 
Semnătura 
 
 

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      
 

Expert 1       



 
 
 
 

 

  

 

3 

Solicitantul a asigurat 
accesul neingradit  la 
obiectivul de investitie? 

Expert 2      

 

 
 
 

4 

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

Expert 1      
 

Expert 2       
      

 

5 

Descrierile tehnice despre 
obiectul de investitii pentru 
modernizări, oferite în 
cadrul studiului de 
fezabilitate corespund 
realităţii? 

Expert 1      

 

Expert 2       

6 

 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 Studiul de fezabilitate) la 
data vizitei pe teren?  

Expert 1      

 

Expert 2      

 



 
 
 
 

 

  

7 

Exista concordanta intre 
investitia propusa de 
solicitant in Studiul de 
Fezabilitate si Planul 
Urbanistic General? 

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 functie de rezultatul acestora se va bifa si 
contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.) 

 
Observaţiile GAL: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
...................................................................................................................................................... 



 
 
 
 

 

  

 
Verificat: Expert evaluator 1 
Nume.......................... 
Prenume..................... 

Semnătura Data 

Verificat: Expert evaluator 2 
Nume.......................... 
Prenume..................... 

Semnătura Data 

Luat la cunoștință: Reprezentant 
beneficiar 
Nume.......................... 
Prenume..................... 

Semnătura Data 

 

 
 
* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile GAL” toate aspectele neclare intampinate la studierea 
documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale expertilor care 
pot afecta implementarea proiectului.  
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