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Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție - M 8 Infrastructură socială 
 

CS1. Relevanța sectorului de activitate a beneficiarului de proiect evaluată prin prisma 

experienței în activități relevante pentru: educație și sănătate 

 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 

CS2. Experiența beneficiarului în implementarea de proiecte specifice măsurii 

DOCUMENTE  

PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate 

Documentația de Avizare 
pentru Lucrări- de 
Intervenții 

Horărârea Consiliului 
Local/ Hotărârile 
Consiliilor Locale 

-Cererea de finanțare 

 

Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare 
pentru Lucrări- de Intervenții: 

Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în 
comunitățile cu populație majoritară romă/ înființarea și 
modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care 
expertiza tehnică o recomandă în comunitățile de rromi/ înființarea 
și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a 
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei 
școlilor din mediul rural, în comunitățile de rromi Modernizarea, 
renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu 
populație majoritară a minorității rrome/  Amenajarea de spații 
pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc./ 
 Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile 
publice pentru deservirea comunităților de rromi / Îmbunătățirea 
siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea rețelelor de 
iluminat public și prin sistemelor de supraveghere în comunitățile cu 
populație majoritară a minorității rrome 

DOCUMENTE  
PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 

Cererea de Finanțare 

Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate și în Cererea de Finanțare 
indeplinirea acestui criteriu de selecție. 
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Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este 
prezentat şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. 

 

 

Investiţiile care prevăd înfiinţarea/modernizarea grădinițelor/creșelor/infrastructurii de tip after-
school în cadrul aceleiași construcții dezvoltate pe verticală sau orizontală (P+E sau duplex), vor putea 
fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiții a cărui valoare nu poate depăşi valoarea sprijinului 
public nerambursabil pentru fiecare categorie de solicitanţi. Calculul punctajului criteriilor de selecție 
se va realiza pentru investiţiea majoritar valorică. 
În cazul proiectelor depuse de comune care prevăd investiții în înfiinţarea/modernizarea uneia sau 
mai multor grădinițelor/creșe/infrastructuri de tip after-school, în unul sau mai multe sate care 
aparțin de aceiași comună (UAT), acestea pot fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiții sau 
în cadrul unui proiect pentru fiecare obiectiv de investiție. Valoarea proiectului pentru fiecare din 
situațiile menționate anterior nu poate depăşi valoarea sprijinului public nerambursabil pentru 
fiecare categorie de solicitanţi. Calculul punctajului criteriilor de selecție se va realiza pentru investiţia 
majoritar valorică. 
Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 

 

C.S.3 Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de 

experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proictului etc.); 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / Documentația de 

Avizare pentru Lucrări- de Intervenții 

Experul verifică în: 

Studiul de Fezabilitate / Documentația de 

Avizare pentru Lucrări- de Intervenții 

În funcție de IDU-UL, expertul acordă punctajul. 

 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 
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CS4. Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare 
pentru Lucrări- de Intervenții 

- Horărârea Consiliului 
Local/ Hotărârile Consiliilor 
Locale 

 

Se verifica numărul locuitorilor  deserviţi direct de proiect. Dacă 
numărul beneficiarilor direcți este mai mare sau cel puțin egal 
cu 20, se va atribui 60 puncte. Dacă numărul de beneficiari 
direcți este mai mic de 20, proiectul va primi 0 puncte.  

În cazul proiectelor vizând susținerea incluziunii sociale, numărul 
locuitorilor deserviţi direct de proiect  este cel precizat în SF/DALI si in 
HCL/HCL-uri.  
În cazul proiectelor vizând susținerea incluziunii sociale punctarea se va 
face ţinând cont de investiţia majoritar valoric.  
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. 

 

 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 

 

 

CS5. Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare pentru 
Lucrări- de Intervenții 

Declaratie privind obiectivele 
transversale 

Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenţii activitățile care conțin 
componente inovative sau de protecția mediului și climă 

Declaratia privind obiectivele transversale 

În funcție de activitățile prevăzute în proiect, expertul acordă 
punctajul. 

 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 
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Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare 
înscrie punctajul total acordat.  
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
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