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MECANISMUL DE 
SELECTIE A 
PROIECTELOR 

Apelul de proiecte va fi de tip competitiv cu termen limită de depunere, în limita 
bugetului alocat. Sesiune depunere proiecte: 17.08.2020 – 17.11.2020 

Vor intra în etapa de contractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma 
evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de: 
- 1 sesiune de evaluare (proiecte depuse în prima lună): proiecte cu minim 80 de puncte; 
- 2-a sesiune de evaluare (proiecte depuse în prima lună și a doua lună, 50-80 de puncte): 

proiecte cu minim 70 de puncte; 
- Dacă mai există alocare disponibilă, proiectele cu minim 50 de puncte, care se vor încadra 

în bugetul limită de contractare. 
 

 

Criteriu/ Subcriteriu Max 

1. Relevanţa și oportunitatea proiectului  63 

1.1 Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 8 Obiectivul Specific 8.2: 3 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare din POIM, precum la 
dezvoltarea socio-economică 
Se va evalua coerența proiectului cu obiectivele OS 8.2, precum și contribuția proiectului propus la îndeplinirea obiectivelor, 
indicatorilor de rezultat și de realizare ai POIM 

 

1.2 Oportunitatea investiției prin contribuția la implementarea conceptului de Smart Energy Transmission System 3 
Se va urmări ca proiectul să propună o contribuție la îmbunătățirea managementului rețelei, prin conceptul „Smart energy 
transmission system”, aplicabil și rețelelor inteligente de transport gaze naturale, și care va gestiona problemele legate de 
siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor,contorizării, inspecției interioare a conductelor, 
odorizare, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate, toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, 
îmbunătățind integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și implicit creșterea eficienței energetice 

 

1.3. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 3 
Se urmărește modul în care proiectul contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și modul în care acestea au fost luate în 
considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice  
se vor urmări aspectele relevante cum ar fi eficiența resurselor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezistența la 
efectele schimbărilor climatice etc. 

 

1.4. Oportunitatea investiției prin prisma legislației privind impactul asupra mediului și a legislației privind 
ajutorul de stat 

3 

1.4.1. Legislația privind impactul asupra mediului 
Proiectul demonstrează că a parcurs toate etapele necesare în vederea conformării cu directivele de mediu relevante, inclsuiv în 
relație cu condiționalitățile ex-ante aplicabile 
Se va urmări descrierea informațiilor privind respectarea tuturor cerințelor pentru implementarea directivei EIM, dacă proiectul 
are efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000, dacă proiectul aduce o modificare a caracteristicilor unui corp de 
apă de suprafață sau subteran, contribuția la principiile dezvoltării durabile și modul în care au fost considerate schimbărilor 
climatice în procesul de dezvoltare al proiectului 

2 

1.4.2. Normele privind ajutorul de stat 
Informațiile necesare verificării conformității cu normele privind ajutorul de stat sunt completate adecvat 
Se va descrie modul de înființare de către UAT/ADI a serviciului de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale precum și 
modalitățile prevăzute de legislația aplicabilă în care acesta va fi gestionat, respectiv direct sau indirect. 

1 

1.5. Oportunitatea proiectului în raport cu beneficiarul 2 
Beneficiarul prezintă capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă a adecvată pentru implementarea proiectului 
Se va urmări descrierea informațiilor privind capacitatea de implementare a beneficiarului din punct de vedere tehnic, juridic, 
financiar și administrativ 

 

1.6  Justificarea intervenției publice 2 
Valoarea ratei interne de rentabilitate financiară RIRF mai mic sau egal cu 4% 

 

1.7 Contribuția proiectului la dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în condiții de 
eficiență economică 

15 

Proiectul propune conectarea la o rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale a unui număr de gospodării astfel:  
• Între 1000 și 1500 de gospodării = 0 puncte / Între 1501 și 2000 de gospodării = 3 puncte / Între 2001 și 2500 de 

gospodării = 6 puncte / Între 2501 și 3000 de gospodării = 10 puncte / Peste 3000 gospodării = 15 puncte  
 

1.8 Eficiența economică a proiectului 10 

POIM - Axa 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transpot al energiei electrice și gazelor naturale  

Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de transport a 

gazelor naturale cu alte state vecine 

Apel: Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 
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Criteriu/ Subcriteriu Max 

Valoarea investiției (CAPEX în prețuri constante) / gospodărie conectată la rețeaua inteligentă de distribuție construită prin 
proiect nu va depăși plafonul de 6400€/gospodărie conectată  
Atentie! În situația depășirii plafonului maxim de 6400€/gospodarie conectată, se vor acorda 0 puncte și 
proiectul nu poate fi acceptat la finanțare indiferent de punctajul obținut la celelalte criterii.  

• Între 6001 și 6400 euro / gospodarie conectata = 0 puncte  
• Între 5501 și 6000 euro / gospodarie conectata = 2 puncte  
• Între 5001 și 5500 euro / gospodarie conectata = 4 puncte  
• Între 4501 și 5000 euro / gospodarie conectata = 6 puncte  
• Între 4001 și 4500 euro / gospodarie conectata = 8 puncte  
• Sub 4000 euro / gospodarie conectata = 10 puncte  

 

1.9 Contribuția proiectului la realizarea serviciului de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației 
printr-o rețea de distribuție inteligentă 

20 

Proporția numărului de gospodării propuse a fi conectate prin proiect raportată la numărul total de gospodării din UAT/UAT-urile 
din aria proiectului  

• Între 0% și 20% = 0 puncte  
• Între 21% și 30% = 4 puncte  
• Între 31% și 40% = 8 puncte  

• Între 41% și 50% = 12 puncte  
• Între 51% și 60% = 16 puncte  
• Peste 60% = 20 puncte  

 

2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului  30 

2.1 Calitatea propunerii tehnice 15 
2.1.1. Descrierea investițiilor propuse 
Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu deficiențele cheie, situația curentă și evoluțiile preconizate 
Se vor evalua informațiile referitoare la prezentarea situației existente din aria de operare, rata de creștere a cererii etc., 
deficiențele identificate, corelarea dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin investițiile propuse 

3 

2.1.2. Formularea unor obiective clare 
Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile, și răspund deficiențelor identificate 
Se va urmări ca obiectivele propuse să fie clar descrise, măsurabile și realizabile în termenele propuse 

3 

2.1.3.Cuantificarea rezultatelor aşteptate 
Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului prin indicatorii de realizare imediată și a indicatorilor fizici propuși pentru 
monitorizarea progresului în implementare 
se va urmări completarea indicatorilor de realizare și indicatorilor fizici, asigurarea caracterului măsurabil al acestora și corelarea 
cu activitățile propuse 

3 

2.1.4. Fezabilitate tehnică a proiectului 
Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare) și se 
bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investiţiilor în termeni de capacităţi în 
corelare cu evoluția preconizată cererii 
Se vor urmări următoarele aspecte: 
− investițiile propuse sunt clar descrise, justificate pe baza unor analize de opțiuni, fezabile din punct de vedere instituțional, tehnic, de mediu 

și corelate cu indicatorii fizici și calendarul proiectului 
− analiza cererii a fost realizată pe baza unor estimări viabile și în concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în sectorul 

respectiv, care justifică necesitatea proiectului și capacitatea globală a dotărilor proiectului. 
− cea mai bună opțiune selectată pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost 

analizate principalele alternative 
− caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul 

unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar. 

− proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate 
definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.) 

3 

2.1.5. Considerarea schimbărilor climatice în proiectare 

Soluția tehnică propusă a luat în considerare adaptarea la schimbările climatice, atenuarea efectelor acestora și reziliența în fața 
dezastrelor 

Se va evalua modul în care soluția tehnică a luat în considerare măsurile de adaptare la schimbările climatice, dacă riscurile 
legate de schimbările climatice și rezistența în fața dezastrelor au fost luate în considerare în stabilirea soluțiilor tehnice 

3 

2.2 Cadrul de implementare a proiectului (capacitate şi personal) 2 
2.2.1. Aspecte instituţionale 
Aspectele instituţionale aferente implementării proiectului sunt clar prezentate și corespund prevederilor legale 
se va urmări prezentarea informațiilor cu privire la acordurile relevante cu părți terțe, analiza situaţiei şi a problemelor actuale, 
necesităţi şi plan de dezvoltare, sau orice alte informațiii relevante 

1 

2.2.2. Planificarea activităților și maturitatea propunerii tehnice 
Etapele necesare dezvoltării proiectului sunt clar prezentate și identificate în ceea ce privește obținerea autorizațiilor necesare și 

1 
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Criteriu/ Subcriteriu Max 

contractele de achiziție publică corelate cu activitățile proiectului (acordul de mediu, autorizația de construire, asigurarea 
cofinanțării etc.; toate avizele necesare anexate sunt corelate cu investiția propusă)  
se va evalua modul în care activitățile proiectului sunt corelate cu contractele de achiziție publică și cu obținerea avizelor / 
autorizațiilor necesare ș.a; se va urmări ca activitățile propuse să fie în conformitate cu GS, iar planificarea să fie realistă ținând 
cont de durata procedurilor de achiziții și implementarea efectivă a acestora 

2.3 Calitatea propunerii financiare 13 

2.3.1. Viabilitatea economică  

Proiectul este viabil din punct de vedere economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive, justificând finanțarea FEDR 

Concluziile vor fi formulate pe baza analizei celor trei componente ale analizei cost-beneficiu, urmărindu-se ca investițiile propuse 
să fie sustenabile din punct de vedere al raportului cost-beneficiu), conform criteriilor de mai jos: 

6 

• Analiza financiară 

Analiza economico-financiară respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015 precum și 
Ghidului de analiză cost-beneficiu pentru proiecte de investiţii al CE 2014-2020 

Se va urmări prezentarea elementelor și parametrilor utilizați în analiza cost-beneficiu și principalii indicatori ai analizei financiare, 
inclusiv estimarea costurilor pentru corectarea impactului negativ asupra mediului, după caz, precum și respectarea prevederilor 
Ghidului ACB al CE 2014-2020 

2 

• Analiza economică 

Analiza economică respectă prevederile Regulamentului nr. 480/2014 şi Regulamentului nr. 215/2015, precum și Ghidului de 
analiză cost-beneficiu pentru proiecte de investiţii al CE 2014-2020 
Se va  urmări  prezentarea informațiilor cu privire la beneficiile economice, indicatorii analizei economice și impactul proiectului 
asupra forței de muncă, precum și identificarea altor costuri și beneficii ne-cuantificabile 

2 

• Analiza riscului și a senzitivităţii 

Analiza de risc și senzitivitate respectă principiile descrise în Regulamentului nr. 215/2015 și în Ghidului de analiză cost-beneficiu 
pentru proiecte de investiţii al CE 2014-2020 

Se va  urmări  prezentarea informațiilor referitoare la evaluarea riscurilor și analizei de senzitivitate 

2 

2.3.2. Mecanismul de finanţare  

Este identificat un mecanism de finanţare în care se face diferenţa între fondurile proprii ale solicitantului şi sursele de 
cofinanţare. Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului 

Se va urmări ca resursele financiare să fie corect distribuite pe sursele de finanțare 

2 

2.3.3. Propunerea de buget 

• Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică 

Se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului 

• Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent 

Se vor urmări defalcarea bugetului pe categorii de cheltuieli, precum și modul de calculare al costurilor eligibile totale, inclusiv din 
punct de vedere al respectării art. 61 din regulamentul 1303/2013 şi al Regulamentului nr. 651/2014 

• Bugetul proiectului este defalcat corect pe codurile descrise în Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014, precum și anual. 

Se va urmări defalcarea bugetului pe codurile din Anexa 1 din Regulamentul nr. 215/2014 relevante pentru proiect, în corelare cu 
prevederile POIM, precum și defalcarea anuală a bugetului în corelare cu planificarea activităților propuse 

2 

2.3.4. Principiul poluatorul plăteşte și costurile de mediu au fost incluse în buget 

Se respectă principiul „Poluatorul plăteşte” 

Se va urmări modul în care proiecul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive și poluatorul plătește 

1 

2.3.5. Descrierea sistemului de tarifare 

Este descris sistemul de tarifare  

Se va urmări dacă este prezentată strategia de tarifare 

2 

3. Sustenabilitate (financiară şi administrativă)  7 

3.1    Solicitantul a identificat acţiunile necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului, a identificat şi estimat 
disponibilitatea resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea continuităţii proiectului. De asemenea, 
se urmărește modul în care rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea acestuia 
se va urmări prezentarea informațiilor referitoare acțiunile propuse după terminarea proiectului 

7 

Total 100 
 
Proiectele care obțin sub 50 de puncte sunt declarate respinse!  
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