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GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII
DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII/SF/ SF cu elemente DALI
în baza HG nr. 907/2016/ În baza HG nr. 28/2008 (DUPĂ CAZ)

Programul Operaţional Regional 2014-2020- GAL URBAN TURDA
Axa prioritară
Solicitantul
Legislație aplicabilă:
HG nr. 907/2016
HG nr. 28/2008
SECTIUNEA I. CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL

NR.
CRT.
1.

ASPECTE DE VERIFICAT
Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate
informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform
precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Piese scrise, conform
legislației aplicabile:
o

Denumirea obiectivului de investiţii?

o

Ordonator principal de credite/investitor?

o

Ordonator de credite (secundar/terţiar)?

Beneficiarul investiţiei?
Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie?
Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii
documentatiei si faza de proiectare?
o
o

2.

Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul
documentatiei îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi
care va conţine cel puţin următoarele date:

DA

N
U

Nu este
cazul

Observaţii
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NR.
CRT.

ASPECTE DE VERIFICAT
-

Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor
din legislația în vigoare aplicabilă privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice?

4.

Sunt prezentate informații privind Scenariul/Opţiunea tehnicoeconomic(ă) optim(ă), recomandat(ă), conform precizarilor din
capitolul legislația palicabilă.

5.

Există piesele desenate, prezentate la scara relevanta in raport cu
caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de
investiți si pentru toate specialitățile?

6.

În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în
format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de
elaboratori: este prezentă semnatura si stampila tuturor
persoanelor nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile
legale, inclusiv de:

-

N
U

Nu este
cazul

Observaţii

nr. ....../ dată contract?
numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de
proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora
şi ştampila?

3.

-

DA

proiectantul general / şeful de proiect ?
arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de
inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări
OAR ?
proiectantii de specialitate?
expertul tehnic, unde este cazul?
șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul
monumentelor istorice?

SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI/SF/ SF cu elemente DALI
NR.
CRT.

ASPECTE DE VERIFICAT

1.

Exista o corespondenta între obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de
lucări de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul DALI/SF si cele
descrise în cererea de finanțare?

2.

Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile:
arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele
edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală,
amenajări peisagere, design interior, etc., după caz?

3.

Graficul orientativ de realizare a investiţiei:
- este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare ?
- este corect estimat ca și perioada de realizare (conform
tehnologiilor de execuție, etc.)?
- respectă termenele limită ale programului de finanțare?

DA

NU

Observatii
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NR.
CRT.

ASPECTE DE VERIFICAT

4.

D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză
tehnică, si (dupa caz) a auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv
scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv
auditului energetic?

5.

La SF, se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate,
necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate
specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile
recomandate prin acestea ?

6.

Proiectul respecta prevederile din:

DA

NU

Observatii

1. certificatul de urbanism anexat?
2. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor, în cazul
suplimentării capacităţii existente ?
3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică ?
7.

Informaţiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?

8.

Există corelare între Devizul general şi Devizele pe obiecte?

Se pot transmite clarificări si/sau completari pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul
bifării cu NU la oricare din criterii.
Dacă și în urma clarificărilor, se bifează tot NU, proiectul se va respinge ca neconform.
CONCLUZII: SF/DALI/SF cu elemente DALI este considerat conform/neconform si (in cazul in
care este conform)
Întocmit:
Nume, prenume expert: ……………………………………..
Semnătura: ……………………………………..
Data: ……………………………………
Întocmit:
Nume, prenume expert: ……………………………………..
Semnătura: ……………………………………..
Data: ……………………………………

