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FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

Nr. înreg. fisă de proiect:
Denumire proiect:
Denumire solicitant:
Data:
Localizare:
Rezultatul verificarii

Nr.
Crt.

documentare
Obiectul
analizei/verificarii

Expert

1

Solicitantul,
prin Expert 1
reprezentantul legal sau
un
împuternicit
al
acestuia, s-a prezentat Expert 2
la data, locul și ora
programată
pentru
începerea verificării?

2

Solicitantul a participat Expert 1
nemijlocit
prin
reprezentantul legal/un Expert 2

Da

Nu

Nu
este
cazul

la locul
investiției
Da

Nu

Nu
este
cazul

împuternicit al acestuia
la toate etapele de
verificare pe teren?
3

Solicitantul a asigurat Expert 1
accesul neîngrădit la
Expert
terenul/obiectivul
2
aferent investiției?

4

Localizarea/amplasarea
Expert 1
proiectului
este
conforma
cu
cea Expert 2
specificata de solicitant
în fișa de proiect și în
documentele
anexate
fișei de proiect?

5

Au
fost
realizate Expert 1
fotografii
document
relevante pentru proiect
pentru
prezentarea
situației existente în Expert 2
ceea
ce
priveşte
localizarea proiectului la
data vizitei pe teren?

6

Solicitantul nu a demarat Expert 1
activitățile
proiectului
înainte de vizita pe Expert
2
teren?

Observații: ………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rezultatul verificării*: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Concluzie
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu fișa de proiect?
DA

NU

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal (nume şi funcţie)
solicitant: ........................................................................
Semnătura ……………………........................

Verificat de ……………………...........................………. Expert 1 GAL Sepsi
Nume și prenume........................................................................
Semnătura ……………………........................ DATA………….
Întocmit de ……………………...........................………. Expert 2 GAL Sepsi
Nume și prenume........................................................................
Semnătura ……………………........................ DATA………….
* vor fi menționate toate aspectele constatate la studierea documentaţiei şi în timpul vizitei pe
teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta implementarea proiectului, precum
şi solicitarea de alte informaţii.

Metodologia de verificare pe teren

Expertul va completa în Fișa de verificare pe teren datele fișei de proiect, data
la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform fișei de
proiect) precum și persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren
(numele și funcția acesteia – reprezentant legal/tehnic).
Experții care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea
prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective.
La completarea fișei raport de teren se vor lua în considerare următoarele
aspecte:
Întrebarea 1: Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel. Se
verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului
acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);
Întrebarea 2: Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
Întrebarea 3: Experții vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul
legal/un împuternicit al acestuia permite accesul la toate obiectivele de
investiție, aceștia vor bifa în coloana DA și vor menţiona în Rezultatul
verificării.
Întrebarea 4: Se verifica existența terenului pe care va fi amplasată investiția,
conform documentelor anexate fișei de proiect și localizarea acestuia (ex:
borne kilometrice, vecinătăți, îngrădire etc), care vor fi specificate la rubrica
Rezultatul verificarii; În cazul în care se consideră că terenul trebuie măsurat,
se va specifica suprafața rezultată din măsurare față de cea specificată în
documente. La rubrica Observații se vor preciza în mod explicit dacă au fost
efectuate măsurători și se vor specifica obligatoriu și mijloacele
(echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile.
Întrebarea 5: Experții trebuie sa realizeze fotografii - document relevante
pentru proiect (teren/imobil pentru care trebuie să dețină document de
proprietate/folosință). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atașate Fișei
de verificare pe teren).
Întrebarea 6: Expertul verifica la vizita pe teren dacă activitățile menționate în
fișa de proiect sunt demarate înaintea vizitei pe teren. Rezultatul acestei
verificări va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe teren.
La rubrica Rezultatul verificării experții:

● vor descrie în detaliu toate verificările efectuate:
○ mijloacele de control folosite
○ probleme identificate
● vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare
punct de verificat din Fișa de verificare pe teren
● vor detalia concluziile verificării însoțite de aspectele care necesită
clarificări
Dacă există neconcordanțe între părerile experților care efectuează vizita pe
teren, evaluatorii vor purta o discuție de armonizare în vederea identificării
unui răspuns unanim.
Concluzii
Se vor analiza răspunsurile la întrebările 1-6 și constatările de la rubrica
Observații și în funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții
verificatori Concluzia verificării pe teren. În cazul în care răspunsul la cel puțin
unul dintre întrebări este NU, la concluzia nu poate avea rezultatul de DA.

