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PROCES VERBAL 

Încheiat azi, data de ………………………. cu ocazia activitatii de monitorizare/ evaluare a implementarii proiectului cu denumirea …………….. - 
contract: …………………………, 
de comun acord, subsemnatii: 
………………….. – responsabil legal cu implementarea proiectului cu denumirea…………….. - contract: …………………………, 
si 
…………………………………… – manager asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” - CUI 31253631 
…………………………………… - evaluator + monitor proiecte asociatia “GAL Podișul de Nord al Bârladului” - CUI 31253631 
au constatat urmatoarele:  

Mentiuni: ................................................................................................................................................. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Beneficiar        GAL Podișul de Nord al Bârladului 
Reprezentant legal beneficiar     Reprezentanti GAL 
……………………………….                                                               ……………………………………….. 

 

Nr. 
Crt. Obiectul monitorizarii implementarii proiectului cu denumirea .................contract: 

.......................... Da Nu 
Nu 
este 
cazul 

Observatii 

1. Lucrarile/ Bunurile cu accesorii (dupa caz) care fac obiectul contractului  ................... 
sunt identificate pe teren. 

    

2. Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) sunt atașate letric sau pe suport magnetic 
prezentului proces verbal  

    

3. Existenta si respectarea elementelor de identitate vizuala in conformitate cu  Ghidul de 
utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanţate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

    

4. Existenta Contractului de asigurare obligatorie a lucrarilor/ bunurilor in conformitate cu 
legislatia in vigoare 

    

5. Existenta Fisei mijlocului fix si/ sau pozitia/ pozitiile in inventarul I.I.     
6. Cum şi în ce măsură au fost obţinute rezultatele planificate in SDL, respectiv: lucrarile/ 

Bunul/ bunurile cu accesorii care face/ fac obiectul contractului  .........................  a fost/ 
este/ au fost/ sunt utilizat(e) (folosit(e))/ contribuie  pentru/ la realizarea indicatorilor 
asumati prin Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL?. 

    

7. Percepţia beneficiarului: abordarea LEADER/DLRC este eficientă comparativ cu alte 
instrumente? (programe guvernamentale si/ sau alte programe locale interne sau 
externe) 

    

8. Exista extras din REVISAL din care rezulta existenta locului/ locurilor de munca nou 
creat/ create prin implementarea proiectului 

    


