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Anexa 2.2.2 
Fisa de verificare in teren – POR  

Categoria de beneficiari 4): 
Întreprinderi de economie socială de inserție, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.  

 

Identificare proiect 

Cod și denumire apel  

Titlu proiect  

Solicitant / Parteneri  

 
Data:        Localizare:                           Persoana întâlnită (nume şi funcţie): 
Semnatura 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul analizei / verificarii Expert 
Rezultatul verificării 

documentare la locul investitiei 

mailto:galurbangiurgiu@gmail.com
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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 
Fisei de Proiect ? 

Expert 1      
 

Expert 2       

3 

Solicitantul a asigurat accesul neingradit  la obiectivul de 
investitie? 

Expert 1       

Expert 2      
 

4 
Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea 
specificata de solicitant in Fișa de Proiect si in documentele 
anexate Fișei de Proiect? 

Expert 1       

Expert 2       

5 

Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului 
(drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera 
interna, utilitati si racorduri) corespunde cu descrierea dată în 
Fișa de Proiect? 

Expert 1       

Expert 2      
 

6 

Descrierile tehnice despre obiectul de investitii pentru 
modernizări, renovari oferite corespund realităţii si sunt in 
concordanta cu informatiile prezentate in fisa de proiect? 

Expert 1       

Expert 2      
 

7 

 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) la data vizitei pe teren?  

Expert 1      
 

Expert 2       

8 

Investitia propusa prin proiect a fost inclusa într-o altă 
finanțare? 

Expert 1       

Expert 2      
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Concluzii  
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Fișa de Proiect?         DA   NU 

 
Observaţiile Evaluatorilor*: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aprobat de ..........................… 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................……….     DATA……/……/20 
 
Verificat de ……………………Expert 2 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/20 
 
Intocmit de……………………Expert  1   
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/20 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile Expertilor” 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 


