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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
MĂSURA M3/6B – CREAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE BAZĂ DESTINATE POPULAȚIEI 

 
 

B. Verificarea criteriilor de selectie 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea 
de Finantare. 

 
 
CS.1: Păstrarea aspectului original al clădirilor 

        25 puncte 
        ( 25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 
 
 
Doc.2.1- Certificat de Urbanism 
 

Se  va acorda punctaj proiectelor de 
renovare/reabilitare care demonstrează că 
obiectivului va avea în vedere conservarea 
aspectului original, în ceea ce privește: 
materialele de construcție și tehnicile utilizate, 
aspectul fațadelor (ornamente, tîmplărie 
geamuri și uși, culoare fațadă).  

 
 
Se verifică dacă s-a ținut cont de recomandările 
formulate prin „Ghidul pentru încadrarea în specificul 
local din mediul rural în zona cu influență săsească”, 
o publicație  întocmită de Ordinul Arhitecților din 
România – Grupul de Dezvoltare Rurală. 
 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
 
CS.2: Valoarea nerambursabilă a proiectului nu depășește 40.000 Euro  

      25 puncte 
        ( 25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Cererea de finanţare  
  
 
Doc.1- Studiul de fezabilitate 
 

Expertul verifică în cererea de finanțare și în 
informațiile din studiul de fezabilitate, dacă 
valoarea totală nerambursabilă eligibilă este mai 
mică sau egală cu 40.000 Euro 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
 
CS.3:  Proiectul cuprinde acțiuni pentru protecția mediului 
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                  25 puncte 
( 25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

Doc. 1. Studiu de fezabilitate 
 
 
 

Acest criteriu va fi punctat în cazul în care 
proiectul prevede investiții în domeniul 
eficientizării energetice a clădirilor și/sau a 
producerii energiei din surse regenerabile. 
 
Se vor verifica informațiile din studiul de 
fezabilitate 
 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
 
CS.4: Proiectul prevede o investiție integrată 

25 puncte 
        ( 25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerearea de Finanțare 
 
Doc 1- Studiu de fezabilitate 
 
 

Expertul verifică  daca proiectul combină 
cel puțin două activități eligibile descrise în 
fișa măsurii. 
 
Din informațiile oferite în cadrul studiului 
de fezabilitate și din cererea de finanțare 
trebuie să rezulte clar, combinarea a cel 
puțin două activități eligibile descrise în fișa 
măsurii și anume: 
1. Achiziționarea de utilaje și echipamente 

pentru serviciile publice, precum PSI, 

întreținere domeniu public, de 

deszăpezire, întreținere spații verzi, 

siguranţa populaţiei etc; 

2. Modernizarea reţelei publice de joasă 

tensiune și/sau a rețelei publice de 

iluminat, pentru reducerea consumlui 

de energie; 

3. Investiţii în domeniul energiei din surse 

regenerabile şi al economisirii energiei, 

pentru folosirea acesteia în reţeaua 

publică de iluminat şi a clădirilor 

instituţiilor publice; 

4. Reabilitarea, extinderea/dotarea de 

facilităţi educaţionale precum grădiniţe, 
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şcoli primare/gimnaziale, licee, şcoli 

profesionale; 

5. Renovarea clădirilor publice, precum 

primării, dispensare etc, și amenajări de 

parcări, pieţe locale, spații pentru 

organizarea de târguri etc; 

6. Investiții de uz public în infrastructura 

de agrement, în informarea turiștilor și 

în infrastructura turistică la scară mică, 

precum parcuri, spații de joacă pentru 

copii, terenuri de sport, săli de sport, 

înfiinţarea şi amenajarea de trasee 

tematice, puncte de informare turistică, 

dezvoltarea/marketingul serviciilor 

turistice prin elaborarea de materiale 

promoţionale, website-uri etc. 

 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
 
Pentru această măsură, punctajul minim este de 25 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanțare.  
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat.  
 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 
criterii pentru departajare :  
1. Păstrarea aspectului original al clădirilor   
2. Proiectele integrate           
3. Valoarea totală nerambrsabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai 
mica vor avea prioritate.  
 


