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E 3.8L - FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA 

MĂSURA M6/6B – ”Integrarea minorităților locale ” 
 
 

Data:   Localizare    
 

Persoană întâlnită (nume, prenume 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 sau un 
împuternicit 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/ un împuternicit al 

acestuia 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 (drum de acces pe 
teren proprietate, infrastructura rutieră 

internă,  utilități si racorduri) corespunde cu 
descrierea dată în cererea de finanțare? 

Expert 1       

Expert 2       

6 Descrierile tehnice despre obiectul de 
investiții pentru modernizări, renovări oferite 
în cadrul studiului de fezabilitate corespund 
realității și sunt în concordanță cu Expertiza 
tehnică de specialitate și cu Raportul privind 
stadiul fizic al lucrărilor? 

Expert 1       

Expert 2       

7 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 Studiul de fezabilitate) la data 
vizitei pe teren? 

Expert 1       

Expert 2       

8 Investiția propusă prin proiect a fost inclusă 
în proiectul FEADR anterior realizat? 

Expert 1       

Expert 2       
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9 Există concordanță între investiția propusă 
de solicitant în Studiul de Fezabilitate și 
Planul Urbanistic General? 

Expert 1       

Expert 2       

10 Pentru investițiile în infrastructura fizică de 
bază promovate de comune/ADI, regimul 
juridic al terenului pe care se execută 
investiția este în proprietate publică? 

Expert 1       

Expert 2       

11 Investițiile în grădinițe/creșe/after- school, 
sunt în afara incintei școlilor din mediul 
rural? 

Expert 1       

Expert 2       

 

Concluzii: 
 

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

DA  NU 



(Se vor analiza raspunsurile la Secțiunile 1 si 2 și funcție de rezultatul acestora se va bifa si contra - bifa de 
experții verificatori Concluzia verificării pe teren.) 

 

Observațiile GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea *: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
 

Nume  si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................………. DATA……/……/2017 

Verificat de ……………………Expert 2 

Nume  si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................ DATA……/……/2017 

Întocmit de……………………Expert 1 

Nume și prenume...................................................................................................... 
Semnătura …………………........................ DATA……/……/2017 

 
 
 
 
 
 

* vor fi menționate la rubrica „Observațiile GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea” 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. 


