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MECANISMUL DE 
SELECTIE A 
PROIECTELOR 

Apelul de proiecte va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere 6 luni.   

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma 
evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 60 de puncte. 

Punctarea cu 0 a oricărui criteriu/subcriteriu grilă nu conduce la respingerea cererii de 
finanțare. 

O cerere de finanţare, care este respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi 
contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. 

 

 
 

    Criteriu/ Subcriteriu Punctaj 

Calitatea și maturitatea proiectului  45 

1.1.A 
Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului) în cazul  proiectelor care 
prevăd lucrări de construcție ( reabilitare/ modernizare/ extindere) 

10 

 
a. Existența anunțului/invitației de participare în SEAP pentru elaborarea Proiectului Tehnic SAU 5 

 
b. Contractul pentru execuţia Proiectului Tehnic este semnat SAU 6 

 
c. Proiectul Tehnic (cu detaliile de execuţie) este întocmit SAU 7 

 
d. Autorizaţia de Construire este emisă SAU 8 

 
e. Contractul de lucrări este semnat SAU 9 

 
f. 

Lucrările aferente investiției în conformitate cu documentația tehnico-economică  și contractul de 
lucrări încheiat  sunt executate parțial la momentul depunerii cererii de finanțare 

10 

1.1.B 
Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului) în cazul  proiectelor care 
prevăd exclusiv achiziție de dotări/echipamente 

10 

 
a. Dovezile lansării achiziției de furnizare de echipamente / dotări sunt anexate SAU 6 

 
b. Contractul de furnizare echipamente este semnat și anexat 10 

1.2.A 
Calitatea documentaţiei tehnico-economice în cazul  proiectelor care vizează reabilitare/ 
modernizare/ extindere/ dotare  

35 

 
a. 

Auditul energetic respectă exigențele și metodologia de calcul stipulate în legea   nr. 
372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Ordinului  Ministerului Transporturilor,  Construcțiilor și Turismului nr. 157/2007 pentru 
aprobarea reglementărilor tehnice “Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor”, 
cu modificările și completările ulterioare, iar concluziile și recomandările auditului energetic sunt 
fundamentate pe acest calcul. 

4 

 
b. 

Soluțiile functionale, tehnologice, constructive si economice prezentate în DALI/SF 
sau PT după caz, conduc la realizarea obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice 
clasei de importanta a constructiei. 

4 

 
c. 

Soluțiile prezentate în DALI/SF sau PT după caz, sunt coerente și corelate, în documentele 
specifice, din perspectiva indeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile cf legii 10/1995 privind 
calitatea  în construcții,  cu modificările și completările ulterioare, a ”Ordinului nr. 1.706 din  2007 
privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgențelor” , cu 
modificările și completările ulterioare si ” Ordinului nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor 
privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației 
sanitare de funcționare ”, Anexa nr. 3, Art. 37, cu modificările și completările ulterioare- structură 
minimă pentru UPU/CPU. 

5 

 
d. 

Costurile sunt realiste/rezonabile (costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt corect 

estimate din punctul de vedere al evaluatorului si justificate de catre solicitant prin citarea unor 
surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard 
,standarde de cost, sau prin rezultatele unei cercetari de piata efectuate de solicitant-a se vedea 
prevederile ghidului solicitantului cu privire la oferte de pret aferente dotărilor/echipamentelor), 
suficiente şi necesare pentru implementarea proiectului. 

6 

 
e. 

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita in proporție de 100%, pe 
baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora 

4 

 
f. Cheltuielile respectă pragurile pentru anumite capitole de cheltuieli, conform Ghidului 5 

POR - Axa prioritară 8: Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectivul Specific 8.2 – 
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență   

Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 
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    Criteriu/ Subcriteriu Punctaj 

solicitantului. Bugetul este calculat corect (Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor 
eligibile și neeligibile). Bugetul este corelat cu devizul general/devizul general centralizator. Exista 
corelare intre buget, sursele de finantare și activitățile proiectului. 

 
g. 

Documentația tehnică-DALI/SF/PT, respectă conținutul cadru și metodologia de elaborare 
din HG 28/2009 sau HG 907/2016, după caz, este completă și coerentă, corespunde cu descrierea 
investiției din Cererea de finanțare.Respectă concluziile expertizei tehnice, studiilor de teren, 
auditului energetic și are certificatul de performanță energetic acolo unde este cazul . 

7 

1.2.B 
Calitatea documentaţiei tehnico-economice în cazul  proiectelor care vizeaza excusiv 
activități de dotare 

35 

 
a. 

Situația existentă relevantă pentru investițiile propuse prin proiect este detaliată și completă. 
Problemele/nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul sunt identificate și detaliate, iar 
necesitatea şi oportunitatea achiziționării dotărilor/echipamentelor este justificată 

5 

 
b. 

Se propun dotari (altele decat cele obligatorii prin Ordinul nr. 1.706 din  2007 privind 
conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgențelor) care conduc prin 
folosirea lor la scaderea timpului în care se poate începe intervenția pentru un pacient in stare 
critica (eg. sistem de transmisie telemedicală de la echipajele de urgenţă prespitalicească la UPU ) 

5 

 
c. 

Costurile sunt rezonabile conform OUG/66/2011, sunt realiste  (costurile pe unitatea de 
resurse utilizate sunt corect estimate din punctul de vedere al evaluatorului si justificate de catre 
solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de 
calitate, preturi standard ,standarde de cost, sau prin rezultatele unei cercetari de piata efectuate 
de solicitant - a se vedea prevederile ghidului solicitantului cu privire la oferte de pret aferente), 
suficiente şi necesare pentru implementarea proiectului. 

5 

 
d. 

Este descris modul de întreţinere a noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de 
viaţă a acestora, care să identifice problemele şi riscurile aferente si să propună soluţii pentru 
acestea 

5 

 
e. 

Bugetul este corelat cu devizul general/devizul general centralizator/devizele pe obiect. Exista 
corelare intre buget, sursele de finantare și activitățile proiectului. 

5 

 
f. 

Cheltuielile respectă pragurile pentru anumite capitole de cheltuieli, conform Ghidului 
solicitantului. Bugetul este calculat corect (cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor 
eligibile și neeligibile) 

5 

 
g. 

Numărul echipamentelor/dotărilor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în 
calcul:  
- Legislația națională aplicabilă în vigoare 
- Indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii echipamentelor/dotărilor (eg. Numărul 
de pacienți pe zi/ luna/ an  care utilizează acele echipamente/ dotări, numărul de prezentări/ de 
cazuri care necesită utilizarea acelor echipamente/ dotări/ an etc) 
- Costurile de operare și resursele financiare disponibile/alocate în vederea întreținerii și 
funcționării dotărilor/echipamentelor din cadrul unității de primiri urgențe/compartimentului de 
primiri urgențe 
- Resursele umane calificate și disponibile 

5 

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea   20 

2.1. 
Proiectul respectă prevederile normativului  privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului 
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 

4 

2.2. 
Folosirea eficientă a oricărei resurse (apă, aer, lumină, etc.), Criteriul se consideră îndeplinit 
dacă solicitantul de finanțare dovedește una dintre certificările: ISO 14001, EMAS sau dacă 
proiectul prevede folosirea sistemelor de management al clădirii (BMS). 

4 

2.3. 

Încadrarea materialelor folosite la anvelopare în clasa A1 de comportament la foc al 
produselor pentru construcții (conform Regulamentului Delegat (UE) 2016/364 al Comisiei 
din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului) 

4 

2.4. Reducerea cantității de deșeuri 4 

 
a. 

Proiectul prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe 
categorii selectate 

2 

 
b. Solicitantul are încheiate antecontracte sau contracte cu societăți care reciclează deșeurile  2 

2.5. Rezistența în fața dezastrelor 4 

 
a. Proiectul aplică normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale 2 

 
b. 

Proiectul descrie modul în care a fost analizată expunerea la diverse riscuri și cum s-a reflectat în 
selectarea opțiunilor investiției 
 

2 
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    Criteriu/ Subcriteriu Punctaj 

Complementaritatea cu investițiile realizate din POCU, precum și din alte surse de finanțare  8 

3.1. 
Solicitantul de finanţare arată că are în derulare sau a implementat/finalizat în ultimii doi ani 
unul sau mai multe contracte finanţate din alte surse,  inclusiv POR, cu care prezentul proiect 
este complementar 

3 

3.2. 
Solicitantul de finanţare  face dovada că are depus/selectat/în derulare un proiect pe POCU , 
Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.iv, O.S 4.8-4.11 

5 

Capacitatea financiară și operațională a solicitantului  27 

4.1. Capacitatea financiară 9 

 
a. 

Solicitantul demonstrează că poate atrage resurse suplimentare, înregistrând un grad total de 
îndatorare scăzut 

4 

  
Gradul total de îndatorare ≤  20% 4 

  
20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30% 3 

  
30% < Gradul de îndatorare 0 

 
b. Solicitantul demonstrează că dispune de un grad ridicat de autofinanţare din veniturile proprii 5 

  
50% ≤ Gradul de autofinanţare 5 

  
40% ≤ Gradul de autofinanţare <50% 4 

  
30% ≤ Gradul de autofinanţare <40% 3 

  
Gradul de autofinanţare < 30% 0 

4.2. Capacitate operaţională 18 

 
a.1 

Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post implementării 
proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și un calendar al 
activităților de monitorizare. Există proceduri de verificare / supervizare a echipei de implementare 
a proiectului SAU 

5 

 
a.2 

Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării și post 
implementării proiectului și un calendar al activităților de monitorizare, dar nu există o strategie 
clară. Nu există proceduri specifice de verificare/supervizare a activității echipei de proiect. 

3 

 
b. 

Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru 
domeniul în care se încadrează proiectul. 

3 

 
c. 

Echipa de proiect propusă are în componența sa cel puțin un membru desemnat de către 
conducerea unității sanitare. Criteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul prezintă documentul 
de numire al acestuia/acestora. 

4 

 
d. 

Se realizează un sistem integrat de urgență prin construcția unui heliport de suprafață situat pe 
sol/în terasă 

6 

  
Total 100 
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