
 

E3.8 L FISA  DE  VERIFICARE  PE  TEREN M2/ 2A 

 

 

I.  COMPLETAREA TABELULUI  

Data:        Localizare: 

Persoana întâlnită (nume şi funcţie): 

Semnatura 

 

 

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 obiectivele 

proiectului? 

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 corespunde cu 

descrierea dată în cererea de 

finanţare? 

Expert 1      
 

Expert 2      
 



 

6 

 Au fost realizate fotografii 

documente relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasamentul 

proiectului  la data vizitei pe 

teren?  

Expert 1      

 

Expert 2      
 

7 

Investitia propusa prin proiect 

a fost finantata in alt proiect 

FEADR 

Expert 1      
 

Expert 2       

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.) 

 

Observaţii*: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

Verificat de ……………………Expert 2   

 

Nume si prenume...................................................................................................... 

Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/ 

 

Intocmit de……………………Expert  1   

 

Nume si prenume...................................................................................................... 

Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/ 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatii” toate aspectele neclare intampinate la studierea 

documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale expertilor 

care pot afecta implementarea proiectulu 

 

 



 

 

 

II METODOLOGIA DE VERIFICARE PE TEREN 

 

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, 

localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna) precum si persoana care l-a 

insotit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un 

imputernicit al acestuia). 

 

1. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

 

2. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

 

3. Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al 

acestuia nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor 

inscrie la rubrica Observatii  
 

4. Experții vor verifica dacă localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea 

specificata de solicitant in Cererea de Finantare si in documentele anexate Cererii de 

Finantare 

 

 

5. Expertii verifica dacă infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului 

corespunde cu descrierea dată în cererea de finanţare. 

 

6. Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect. Acestea sunt 

obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren . 

 

7. In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect cu finantare prin FEADR, expertii 

verifica daca investitia din proiectul prezentat a mai fost inclusa in proiectul finalizat. (daca 

este cazul) 

Aceste date se inscriu la  rubrica Observatii 

 

 

 


