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Nr. de înregistrare........../Data......... 

Anexa 10 
 

GRILA DE EVALUARE A  PROIECTULUI  TEHNIC (PT) 
 
Notă: Lista de mai jos se va utiliza pentru proiectele tehnice realizate conform Ordinului ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor nr.863/2008 pentru aprobarea „InstrucŃiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 
tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii” 
 
 
Titlul proiectului ……………………………………… 
 
Măsura …………………………………………………….. 
 
OperaŃiunea…………………………………………………… 
 
Nr. de înregistrare al proiectului:................................. 
 
Numele prenumele/Denumirea Solicitantului : 
………………………………………………………………..................................................... 
Statutul juridic 
……………………………………………………………….............................. 
Fax :................Tel:.............................email:........................ 
Date personale (responsabil legal de proiect) 
Nume:………………………………………………………………………………………… 
Prenume:……………...……………………………………………………………………… 
FuncŃia responsabilului legal de 
proiect:……………………………………………………... 
Fax:...................Tel:...................................email:........................... 
Durata de implementare a proiectului:  
Bugetul propus:........................................ 
ContribuŃia publică:.................................ContribuŃia privată:.............................. 
 
Nr. 
crt. 

Criterii DA NU Nu 
este 
cazu

l 

I Criterii generale privind conŃinutul PT    
1 Proiectul cuprinde părŃi scrise şi părŃi desenate?    
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2 Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele 
care caracterizează investiŃia? 

   

3 Există memorii tehnice pentru specialităŃi, prezentate 
separat? 

   

4 Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?    

5 Există liste cu cantităŃi de lucrări pentru fiecare specialitate?    

6 Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv  de investiŃie? 
(formular F1)  

   

7 Există centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucrări, pe 
obiecte ? ( formular F2 )  

   

8 Există listele cu cantităŃile de lucrări pe categorii de lucrări 
(formularul F3)  

   

9 Există listele cu cantităŃile de utilaje şi echipamente 
tehnologice, inclusiv dotări ( formularul F4 )  

   

10 Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor 
tehnologice (formularul F5 )  

   

11 Există listele cu cantităŃile de lucrări pentru construcŃii 
provizorii (formularul F3 )  

   

12.1 Graficul general de realizare a lucrării este inclus în 
documentaŃie? (formularul F6) 

   

12.2 Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel 
prezentat în cadrul Cererea de FinanŃare (se va avea în 
vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu 
poate depăşi 30 iulie 2015). 

   

13 Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT?    

14 In cazul lucrărilor de intervenŃie, există expertiză tehnică sau 
avizul proiectantului iniŃial? 

   

15 DocumentaŃia include studiul geotehnic?    

16 Există planşe ale obiectelor de investiŃie, pentru toate 
specialităŃile, conform listei prezentate în referatele 
verificatorilor pe specialitati? 
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17 Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv 
cote, dimensiuni, distanŃe, funcŃiuni, arii, precizări privind 
finisajele conform listei prezentate în referatele verificatorilor 
pe specialitati?  

   

18 Există planşe de structura pentru fiecare obiect , cu toate 
caracteristicile; planurile  de infrastructura, suprastructura şi 
secŃiunile caracteristice cotate conform listei prezentate în 
referatele verificatorilor pe specialitati ?   

   

19 Există planşe de instalaŃii explicitate pentru fiecare obiect 
conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe 
specialitati? 

   

20 Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice 
conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe 
specialitati ?  

   

21 Există planşe cu dotări conform listei prezentate în referatele 
verificatorilor pe specialitati ?  

   

22 Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de 
urbanism, agremente tehnice - după caz? 

   

II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT    

1 PărŃile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate 
titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data 
elaborării proiectului? 

   

2 PărŃile scrise conŃin lista cu semnături ale reprezentantului 
legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe 
specialităŃi? 

   

3 In cazul modificărilor de soluŃie tehnică între SF şi PT, există 
avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificări? 

   

4 Exista memorii tehnice pentru specialităŃile: arhitectura, 
rezistenta, instalaŃii interioare, reŃele edilitare, tehnologie – 
după caz? 

   

5 PT este verificat de verificatori tehnici atestaŃi pe specialităŃi 
cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a execuŃiei lucrărilor si a construcŃiilor - 
H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? Există ştampila şi 
semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în 
secŃiunile din proiect (părŃi scrise şi părŃi desenate) unde 
acest lucru este obligatoriu prin lege? 
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6 Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu 
descrierea sumară, demolări, devieri de reŃele, cai de acces 
provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, 
telecomunicaŃii? 

   

7 Caietele de sarcini conŃin breviare de calcul pentru 
dimensionarea elementelor de construcŃie şi a instalaŃiilor? 

   

8 Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute 
în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? 

   

9 ConŃin instrucŃiuni de execuŃie, montaj, specificaŃii tehnice 
referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi 
verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a 
prescripŃiilor tehnice ce trebuiesc respectate? 

   

10 Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii 
conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate 
cu descrierea lucrărilor? 

   

11 Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru 
fiecare secŃiune pentru care verificarea este obligatorie 
conform legii ?  

   

12 Studiul geotehnic este verificat pentru cerinŃa Af1 – după 
caz? 

  
 

 

13.1 Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare 
verticală? 

   

13.2 Există planuri pentru construcŃiile subterane, dacă e cazul    

14 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu 
format şi conŃinut conform standardelor2 şi includ semnăturile 
proiectanŃilor. 

   

15 Planşele de specialităŃi sunt  corelate cu memoriile tehnice 
pentru specialităŃi 

   

16 Sunt obŃinute avizele pentru devierile de reŃele necesare de 
la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? 

   

 
ObservaŃii :  
………………………………………………………………………………………... 
 

Asistent tehnic desemnat:                                                                                                  
CONFORMĂ                 NECONFORMĂ 
 

                                                 
1 Af – rezistenŃa şi stabilitatea terenului de fundare a construcŃiilor şi a masivelor de pământ 
2 Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conŃinutului standard şi existenŃa semnăturilor. 
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Nume şi prenume....................................... 
Semnătura...........................  
DATA.............. 
 

Coodonator local de proiect: 
CONFORMĂ                 NECONFORMĂ 
 
 
  
Nume şi prenume....................................... 
Semnătura...........................  
DATA.............. 
 
APROBAT, 
 
Manager ADDPD Galati 
Nume şi prenume.......................................  
Semnătura...........................  
DATA.................................. 
 

 


