
 

Măsura 4.3 "Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate" 
 

 FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN 

Măsura 4.3  Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate.  

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 
 

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       
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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 și racorduri) corespunde cu 

descrierea dată în cererea de 

finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

6 

Descrierile tehnice despre obiectul 

de investiții pentru modernizări, 

renovări oferite în cadrul studiului 

de fezabilitate corespund realităţii și 

sunt în concordanța cu Expertiza 

tehnica 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 priveşte 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       

9 

Există concordanță între investiția 

propusă de solicitant în Studiul de 

Fezabilitate și Planul Urbanistic 

Expert 1       

Expert 2       
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General/Certificatul de urbanism? 

10 

Pentru investițiile în infrastructură 

regimul juridic al terenului pe care 

se execută investiția este în 

proprietate publică? 

Expert 1       

Expert 2      
 

 

Concluzii în urma verificării pe teren: 

       ☐ AVIZAT  

       ☐ NEAVIZAT 

 

Observații GAL: 

 

Observatii beneficiar:   

 

 

Aprobat Președinte GAL 
Nume/Prenume  
Semnătura ___________________   

Data  

Avizat/Verificat, Manager GAL  
Nume/Prenume  
 Semnătura ___________________   

Data  

Întocmit: Expert 1 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume  
 Semnătura ___________________   

Data  

Verificat: Expert 2 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume  
 Semnătura ___________________   

Data 

Luat la cunoștință: Reprezentant beneficiar 

Nume/Prenume  

    Semnătura ___________________   

Data  
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Metodologia de verificare pe teren 

 
Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Titlul proiectului 

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Data înregistrării proiectului la GAL  

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL Ținutul Zimbrilor. 

Obiectivul  proiectului 

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  

Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea 

proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

Statutul juridic  

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume 

Prenume 

Funcţie 

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 
 

Expertul va completa în Fișa de verificare pe teren  data la care s-a efectuat vizita pe teren, 
localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – sat/comuna) precum și persoana care l-a 
însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele și funcția acesteia – reprezentant legal/ tehnic). 
La rubrica Observații, expertul va descrie succint activitatea pe care o desfășoară solicitantul în 
cazul modernizărilor. 
 

1. Expertii vor bifa în coloanele corespunzatoare din tabel. Se verifică actul de identitate al 
reprezentantului legal sau al împuternicitului acestuia (inclusiv documentul de 
împuternicire);  
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2. Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;  
 

3. Experții vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al 
acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa în coloana Nu și 
vor menţiona în Rezultatul verificării.  

 
4. Pentru investițiile noi se verifică existența terenului pe care va fi amplasată investiția, 

conform documentelor anexate cererii de finanțare și localizarea acestuia (ex: borne 
kilometrice, vecinătăți etc), care vor fi specificate la rubrica Rezultatul verificării; Pentru 
investiţii cu construcţii și/sau montaj se va verifica amplasamentul în concordanţă cu 
certificatul de urbanism, (plan de încadrare în zonă 1/5000 şi plan de situaţie 1/500 –  
ridicare topografică  aprobată de O.C.P.I, vizate de instituţia care a emis certificatul de 
urbanism, etc.). In cazul in 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 daca au fost efectuate măsurători și se vor 
specifica obligatoriu și mijloacele (echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile. 

 
5. Atât pentru modernizare cât și pentru invesție nouă, se verifică pe teren dacă proiectul 

are acces la infrastructură de bază (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.) 
și starea acesteia, conform celor specificate în studiul de fezabilitate.  In cazul în care 
unele componente ale infrastructurii nu sunt în proprietatea beneficiarului, se va verifica 
existenţa acordurilor proprietarilor şi/sau al instituţiilor abilitate în domeniul respectiv, 
referitor la posibilitatea racordării investiţiei propuse prin proiect la aceste categorii de 
infrastructură (energie electrică, alimentare cu apă, canalizări şi staţii de epurare). 
Expertul verifică dacă proiectul are utilități și acces separat. 
La rubrica Observatii se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură 
existente şi starea lor, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de 
fezabilitate. 

 
6. Dacă investiția se referă la modernizarea/ extinderea unei clădiri sau continuarea unui 

obiectiv realizat parţial de beneficiar din fonduri proprii, se verifică existența clădirii și 
dacă clădirile existente propuse a fi modernizate corespund cu specificaţiile din Raportul 
de expertiză tehnică (obligatoriu aceasta include stadiul fizic, starea fizică şi gradul de 
uzură) descrisă în studiul de fezabilitate. De asemenea, se va verifica valoarea existentă a 
construcţiei pentru a se vedea dacă se justifică cheltuielile cu lucrările propuse prin 
proiect. 

 
7. Experții trebuie să realizeze fotografii - document relevante pentru proiect.  Acestea sunt 

obligatoriu de făcut și vor fi atașate Fișei de verificare pe teren. 
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8. In cazul în care solicitantul a mai realizat un proiect pe FEADR sau acesta este în derulare, 
experții verifică dacă investiția din proiectul finalizat/în derulare mai este inclusă, chiar 
parţial, în proiectul depus pentru finanţare. 

 
9. Se verifică dacă sunt corelate informațiile prezentate în Studiul de Fezabilitate și Planul 

Urbanistic General/Certificatul de urbanism 
10. Pentru investițiile în infrastructura fizică de bază se va verifica dacă terenul pe care este 

amplasată investiția se regăsește în inventarul domeniului public al primăriei (în cazul în 
care cladirea/ terenul este proprietatea publica a primăriei întocmit conform legislației în 
vigoare, însoţit de acordul autorității deținătoare (în cazul în care terenul este inclus în 
proprietatea publică sau administrarea unei autorități publice locale, alta decât 
solicitantul, daca este cazul) și avizul administratorului terenului aparținand domeniului 
public, altul decat cel administrat de primărie, daca este cazul. 

            Aceste date se înscriu la rubrica Observații. 
 
Experţii care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea 
unei bife („√”) în câmpurile respective.  
 


