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MECANISMUL DE 
SELECTIE A 
PROIECTELOR 

Apelul de proiecte va fi de tip necompetitiv cu depunere continuă 
in perioada 19.03.2021 - 31.12.2021 
Pot intra în etapa de contractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în 

urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 80 de puncte, cu 
obținerea peste minim la fiecare criteriu în parte. 

Obţinerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre 

finanţare. 
 

 
 

Criteriu/ Subcriteriu Maxim Minim 

1. Relevanţa și oportunitatea proiectului  40 20 

1.1 Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1: 16 8 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat și de realizare ai axei prioritare 
din POIM. Secțiunile Obiectivele proiectului, Rezultate așteptate și Indicatori din cererea de finanțare 

Se va urmări coerența proiectului cu obiectivele axei prioritare  precum și contribuția proiectului propus 
la îndeplinirea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor de rezultat și de realizare  

 

  

1.2 Oportunitatea investiției prin contribuția la gestionarea crizei sanitare cauzate de 
COVID - 19 

16 8 

Relevanța proiectului în contextul crizei cauzate de COVID - 19 

Se verifică prin secțiunile Context  și Justificare din cererea de finanțare  

 

  

1.3. Oportunitatea proiectului în raport cu beneficiarul 8 4 

Beneficiarul prezintă capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă adecvată pentru 

implementarea proiectului 

Se vor urmări informațiile privind capacitatea de implementare a beneficiarului din punct de vedere 
tehnic, juridic, financiar și administrativ  

 

  

2. Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului  40 28 

2.1 Calitatea propunerii tehnice 18 12 

2.1.1. Descrierea investițiilor propuse 

Investițiile propuse sunt clar formulate în raport cu deficiențele cheie, situația curentă și evoluțiile 
preconizate 

Se vor urmări informațiile referitoare la prezentarea situației existente, deficiențele identificate, corelarea 
dintre deficiențe și modalitatea de remediere prin investițiile propuse) 

 

7 5 

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) 

 

2 1 

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 

 

2 1 

 POIM - Axa 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19  
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  

 
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 
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Criteriu/ Subcriteriu Maxim Minim 

2.1.4. Fezabilitate tehnică a proiectului 

Prin prezentarea în cadrul notei conceptuale /studiului de oportunitate, altui document justificativ după 
caz, aprobat de solicitant (pentru activități de tip A), respectiv prin documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenții sau/proiect tehnic de execuție, după caz, aprobat de către solicitant (pentru activități de 
tip B), a tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea fezabilității tehnice a proiectului, astfel: 

Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, 
termenele de realizare) și se bazează pe o nevoie corect estimată a investiţiilor necesare consolidării 
infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19, 
și creșterea securității la incendii în spitale publice din sistemul sanitar de stat pentru a sprijini 
.gestionarea –acestei crize în termeni de capacităţi, îmbunătăţiri ale sistemului existent, în corelare cu 
evoluția crizei 

Se vor urmări următoarele aspecte: 

- Investițiile propuse sunt clar descrise și justificate din punct de vedere instituțional și tehnic conform 
prevederilor legale în vigoare; 
- Proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect corelată cu perioada 
de eligibilitate a cheltuielilor prevăzută în Ghidul solicitantului 
  

7 5 

2.2 Cadrul de implementare a proiectului  8 4 

2.2.1. Aspecte instituţionale 

Aspectele instituţionale aferente implementării proiectului sunt clar prezentate și corespund prevederilor 
legale 

Se va urmări Secțiunea Context și Justificare în cadrul căreia se va explica pe scurt cu trimitere la 
prevederile legale aplicabile rolul solicitantului de finanțare în gestionarea crizei COVID – 19 dar și, după 
caz, al unităților sanitare publice din sistemul sanitar de stat care vor beneficia de investițiile proiectului 
  

4 2 

2.2.2. Planificarea activităților și maturitatea propunerii tehnice 

Etapele necesare dezvoltării proiectului sunt clar prezentate și contractele de achiziție publică sunt 
corelate cu activitățile proiectului  

Se va evalua modul în care activitățile proiectului sunt corelate cu contractele de achiziție publică iar 
planificarea să fie realistă ținând cont de durata procedurilor de achiziții și implementarea efectivă a 
acestora 

 

4 2 

2.3 Calitatea propunerii financiare 14 12 

Propunerea de buget 

- Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică 
Secțiunea buget (se vor urmări corelarea liniilor bugetare cu operațiunile proiectului) 

- Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent 
Secțiunea buget (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) 

- 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, precum și corelarea cu planificarea activităților propuse 

- Costurile prevăzute în bugetul proiectului sunt fundamentate, rezonabile și proporționale în raport cu 
activitățile propuse și complexitatea acestora.  
Se vor urmări documentele justificative pentru fiecare tip de cost (de exemplu contracte similare / oferte 
de preţ etc.) 

 

14 12 

3. Sustenabilitate (financiară şi administrativă)  20 12 

Solicitantul prezintă modul în care rezultatele obţinute prin proiect vor produce efecte şi după finalizarea 
acestuia 

Se va  urmări prezentarea informațiilor referitoare la gestionarea investițiilor după finalizarea proiectului, 
utilizarea optimă a acestora,etc 

  

Total 100 60 
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