C1.2 LG FIŞA DE AVIZARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI TEHNIC CU STUDIUL DE
FEZABILITATE/ DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ŞI DE VERIFICARE
A MENŢINERII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE
MĂSURA M11/6B
SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL CALAFAT

F

Proiectul tehnic conţine :
Părţi scrise.
- foaia de titlu (titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele
proiectantului, data elaborării proiectului)
-lista de semnături (şef de proiect, elaboratori pe specialităţi)
Se verifică existenţa acestora
Memorii tehnice pe specialităţi :
-arhitectură
-rezistenţă
-instalaţii(electrice, sanitare, telecomunicatii, alimentare cu
gaze naturale)
-reţele edilitare
-reţele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSI, intranet,
radio-tv)
-altele
Se verifică:
- semnătură proiectanţilor
-ştampila verificatorilor de proiect pe specialităţi.
Se verifică existenţa acestora
Caiete de sarcini pe specialităţi:
-breviare de calcul
-descriere lucrări şi materiale
-instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice etc.
Se verifică existenţa acestora
Liste de cantități
Se verifică existenţa acestora
Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotări

NU

Verificarea conformităţii Proiectului Tehnic

NU
ESTE
CAZUL

DA

Beneficiar /Judeţ
Cerere de finanţare nr.
Titlul proiectului, conform cererii
de finanţare
Titlul proiectului tehnic
Nr.de înregistrare la C.R.F.I.R.













 
 
 




 
 



 





















 

Observatii

investiţie
Se verifică existenţa acestora
Proiect tehnic conţine:
Părţi desenate
-arhitectură (cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, finisaje)
-structură, infrastructură, suprastructură
-secţiuni caracteristice cotate
-instalaţii
-utilaje şi echipamente tehnologice etc.
-planuri de situaţie ale amplasării construcţiilor
Se verifică existenţa planşelor pentru toate specialităţile şi
semnătura proiectanţilor în cartuş şi ştampila verificatorilor de
proiect pe specialităţi.
Pentru proiectul tehnic sunt prezentate referatele privind
verificarea de calitate a proiectului pentru toate specialităţile.
Se verifică: data, semnătura, ştampila şi dacă au concluzie
favorabilă

























Descriere succintă a obiectivului de investiţii la faza:
Studiu de Fezabilitate:
1.
Lucrări propuse
2.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
3.
Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
Proiect Tehnic:
1.
Lucrări propuse
2.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
3.
Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
Nr.
Crt.

I. Verificarea comparativă SF/DALI - PT

DA

NU













1.
A. Corespondenţa între obiectele din cadrul PT şi cele
din SF/DALI.

2.

3.

Amplasamentul investiţiei prevăzut în PT corespunde
cu cel din SF/DALI.
Se verifică în partea scrisă descrierea amplasamentului
şi în partea desenată planurile de amplasament.
Capacităţile (în unităţi fizice) obiectivului de investiţie
prevăzute în SF/DALI corespund cu cele din PT.
Se verifică corespondenţa între SF/DALI şi PT.

NU
ESTE
CAZUL

Observaţii

II. Verificarea menţinerii condiţiilor/criteriilor de
Nr.
eligibilitate şi selecţie
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Nr.
Crt.

Soluția tehnică din PT asigură funcționalitatea și
compatibilitatea investiţiei cu sistemele de apă/apă
uzată proiectate/implementate la nivel regional,
conform avizul operatorului regional, obţinut la faza
SF/DALI.
Se verifică dacă soluția tehnică din PT respectă soluţia
tehnică prezentată în documentaţia transmisă spre
avizare, elaborată în baza SF/DALI.
Soluția tehnică din PT respectă tipul sistemului rutier din
SF/DALI.
Se verifică dacă sistemul rutier din PT prevede
îmbrăcaminți din mixturi asfaltice și/sau betoane de
ciment.
Se asigură legătura cu principalele căi rutiere sau alte
căi de transport, conform SF/DALI.
Se verifică intersectarea drumului/drumurilor propuse a
se realiza prin proiect, cu drumuri naţionale, judetene
sau comunale şi/sau asigura legătura cu alte căi de
transport ( cai feroviare, căi navigabile).
Se asigură accesibilizarea agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate
din fonduri europene, conform SF/DALI.
Se verifică dacă tronsoanele de drum proiectate asigură
accesul direct către agenți economici, zone turistice,
investiții sociale, alte investiții realizate din fonduri
europene.
Extinderea infrastructurii educaționale prevede
construcții cu scop didactic, conform SF/DALI.
Se verifică dacă extinderea infrastructurii educaționale
prevede doar construcții cu scop didactic (ex:
laboratoare/ateliere/sere etc).

III.

Verificarea altor conditii specifice

NU































DA

NU









Bugetul indicativ actualizat conform devizului general
la faza PT, se încadrează în valoarea eligibilă aprobată
prin raportul de selecţie/soluţionare a contestaţiilor.
1.

Se verifică încadrarea valorii eligibile rezultate prin
actualizarea bugetului indicativ în urma întocmirii PT, în
valoarea eligibilă aprobată prin raportul de
selecţie/soluţionare a contestaţiilor.
2. Graficul de realizare a investiţiei.

NU
ESTE
CAZUL

DA

NU
ESTE
CAZUL

Observaţii

Observaţii

Se verifică dacă durata de realizare a investiţiei se
încadrează în durata maximă prevăzută în HG
nr.226/2015, pentru implementarea proiectului de
investiţii.
OBSERVATII.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Concluzia privind avizarea PT din punct de vedere al respectării condițiilor/criteriilor de
eligibilitate şi selecţie:
Avizat 
Neavizat 
 cu solicitare de informaţii (termen 15 zile)
 nu se menţin condiţiile/criteriile de eligibilitate si/sau selecţie
Notă :
Cu ocazia verificării se bifează una din coloanele DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.
1. Dacă la unul din puncte este bifat NU, fără a fi afectate condiţiile/criteriile de eligibilitate
şi/sau selecţie, beneficiarului i se solicită în scris completarea/revizuirea documentaţiei
tehnice de execuţie, după caz.
2. Dacă la unul din puncte este bifat NU, fiind afectate condiţiile/criteriile de eligibilitate
şi/sau selecţie, beneficiarului i se solicită în scris completarea/revizuirea documentaţiei
tehnice de execuţie.
Astfel:
2.1 Dacă în urma completarii/revizuirii documentaţiei tehnice de execuţie se constată că nu se
confirmă punctajul aprobat prin raportul de selecţie/contestaţii, nu se va încheia contractul de
finanţare.
2.2 Dacă în urma completarii/revizuirii documentaţiei tehnice de execuţie se constată că nu se
mai respecta conditiile/criteriile de eligibilitate, nu se va încheia contractul de finanţare.
Întocmit: Expert 1 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
Verificat: Expert 2 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……........................................

