




Comisia Regională pentru Stabilirea Criteriilor de 
Selecţie a Proiectelor Strategice pentru perioada de 

programare 2021-2027 

DECIZIE 
·-····•--·-··-·-··----··-·-·-·······  -•·•····- · · · - - · - · - · - -

privind aprobarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice 

pentru perioada de programare 2021-2027 

- Comisia Regională pentru Stabilirea Criteriilor de Selecţie a Proiectelor
Strategice (CRSCSPS) din regiunea Sud Muntenia pentru perioada de
programare 2021-2027, convocată în data de 24 iulie 2020 în şedinţă
desfăşurată online,

Având în vedere: 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri,

precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de
programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional
Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional
Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);

- Prevederile art. 3 lit. a şi ale art. 9 alin 1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei Regionale pentru Stabilirea Criteriilor de Selecţie a
Proiectelor Strategice din regiunea Sud Muntenia pentru perioada de 
programare 2021-2027, aprobat prin hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia nr. 2/2020;

- Propunerile de criterii de selecţie a proiectelor strategice înaintate de membrii
Comisiei, anexa 1 la prezenta.

DECIDE 
- Art.1 Se aprobă de criteriile de selecţie a proiectelor strategice pentru

perioada de programare 2021-2027, anexa 1 la prezenta.
- Art.2 Secretariatul Comisie va înainta· criteriile, sub formă de propunere,

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
- Art.3 Secretariatul Comisie va comunica prezenta Decizie tuturor instituţiilor

şi persoanelor interesate prevăzute în Regulamentul e organizare şi
funcţionare a Comisiei Regionale pentru Stabilirea C iteriilor de Selecţie a
Proiectelor Strategice din regiunea Sud Muntenia pe tru perioada de 
programare 2021-2027. !\ 

Nr.2 
Adoptată online 
Astăzi, 24 iulie 2020 

Preşedinte CRSCSPS Sud ia, 
Victor Mor u 

DECIZIE CRSCSPS SUD 1·1LTI',,'TE1'i"IA 

Anexa nr. 1. Hot. CpDR nr. 8/2020

Regiunea de Dezvoltare SUD MUNTENIA 



Criterii suplimentare - generale şi specifice - pentru evaluarea fişelor de proiect a căror 
documentaţie tehnico-economică poate f i  finanţată din POAT 

Criterii suplimentare generale (pentru toate cele 5 domenii} 

Nr. Punctaj 
Crt./ Descriere/ opţiuni de punctare (maxim-

Subcrt. minim) 
1 Maturitatea proiectului 5 

Documentaţie tehnico-economică necesar a fi elaborată 
1.1 Solicitantul nu are documentaţia tehnico-economică elaborată? 1 
1.2 Solicitantul nu are documentaţia tehnico-economica elaborată, dar există studii 2 

pentru fundamentarea documentaţiei tehnico - economică (studii geo, tapo, studiu 
de trafic etc.) sau are documentaţia elaborată parţial? 

1.3 Solicitantul are documentaţia tehnico-economica faza SF/DALI elaborată şi solicită 3 
finanţare pentru actualizarea acesteia? 

1.4 Solicitantul are documentaţia tehnico-economica faza SF/DALI elaborată şi solicită 4 
finanţare pentru elaborare PT? 

1.5 Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza PT elaborată şi solicită 5 
finanţare pentru actualizarea acesteia? 

2 Regimul juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de 5 
proprietate/administrare/folosinţă, la momentul depunerii fişei de proiect prin 
declaraţie pe propria răspundere 

2.1 nu este clarificat 1 
2.2 este în curs de definitivare 3 
2.3 este clarificat 5 

3 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte 5 
3.1 Proiectul nu este complementar cu unul sau mai multe proiecte/ idei de proiecte? 1 
3.2 Proiectul este complementar cu unul sau mai multe proiecte/ idei de proiecte? 3 
3.3 Proiectul este complementar cu unul sau mai multe proiecte 5 

contractate/implementate sau aflate in curs de implementare? 

1 



Nr. 
Crt./ 

Subcrt. 
1 
1.1 
1.2 

Criterii suplimentare s ecifice (pe domenii 

Domeniul 
Mobilitate Urbană 

Descriere / opţiuni de punctare 

Populaţia care beneficiază de măsuri privind mobilitatea urbană 
50.000 de locuitori 
50.000-100.000 de locuitori 

1.3 Peste 100.000 de locuitori 
2 Unde se implementează proiectul 
2.1 Proiectul se implementează la nivel de zonă urbană funcţională 
2.2 Proiectul se implementează la nivel de UAT 

3 Proiectul contribuie la implementarea Pactului Ecologic European (European 
Green Deal) 

3.1 Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de carbon şi a gazelor cu efect de seră 
3.1.1 

3.1.2 

3.2 
3.2.1 
3.2.2 

Vizează investiţii în sistemul de transport public ecologic, piste de biciclete/ transport 
nemotorizat /zone pietonale 
Nu vizează investiţii în sistemul de transport public ecologic, piste de biciclete/ transport 
nemotorizat /zone pietonale 
Proiectul contribuie la realizarea infrastructurii pentru autovehicule ecologice 
Vizează investiţii în infrastructura pentru autovehicule ecologice 
Nu vizează investiţii în infrastructura pentru autovehicule ecologice 

Domeniul 

Punctaj 
(maxim-
minim) 

10 
2 
6 
10 
5 
5 
1 
5 

3 
3 

o 
2 
2
o

Regenerare Urbană 
Nr. 

Crt./ 
Subcrt. 

1 
1. 1
1.2 
1.3 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

3 
3.1 
3.2 

4 

4.1 

Descriere/ opţiuni de punctare 

Suorafaţă rel!enerată 
< 1.000 mp 
1.000mp - 5.000 mp 
>5.000 mp 
Populatia care beneficiază de măsuri privind regenerarea urbană 
<50.000 de locuitori 

50.000 - 100.000 de locuitori 
>100.000 de locuitori 
Integralitatea interventiilor din fişa de proiect 
s 2 interventii de ret;!enerare urbană 
> 2 intervenţii de regenerare urbană 
Contribuţia intervenţiei propuse în fişa de proiect la creşterea suprafeţei de 
soatiu verde/locuitor la nivelul teritoriului identificat prin strategie 
< 1.000 mp spaţiu verde 

, , 

Punctaj 
(maxim-
minim) 

5 

3 
5 
5 
1 
3 
5 
5 
3 
5 
5 

3 

Domeniul J 
Infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de 

legătură 
Nr. 

Crt./ 
Subcrt. 

1 

1.1 

Descriere / opţiuni de punctare 

Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 
proximitatea reţelei TEN T prin modernizarea drumurilor judeţene 
Populaţia deservită de drumurile judeţene ce fac obiectul proiectului (conform 
celor mai recente date INS)> SO.OOO persoane 

2 

Punctaj 
(maxim-
minim) 

10 

10 



1.2 Populaţia deservită de drumurile judeţene ce fac obiectul proiectului (conform 6 
celor mai recente date INS) >20.000< SO.OOO persoane 

1.3 Populaţia deservită de drumurile judeţene ce fac obiectul proiectului (conform 2 
celor mai recente date INS)< 20.000 persoane. 

2 Lungimea drumurilor judeţene/ traseelor reabilitate/ modernizate conectate la 10 
TENT 

2.1  SO km 10 
2.2  30< 50km 8 
2.3  20< 30km 6 
2.4  10< 20km 2 

Domeniul 
Centre de agrement / baze turistice (tabere şcolare) 

Nr. Punctaj 
Crt./ Descriere/ opţiuni de punctare (maxim-

Subcrt. minim) 
1 Loc de implementare 5 
1.1 în staţiune de interes local/naţional 5 
1.2 În mediu urban/rural, altul decât staţiunea turistică 2 

2 Caracterul sezonier al investiţiei 5 
2.1 sezonier 2 
2.2 permanent 5 

3 Capacitate infrastructură (nr. locuri disponibile) 5 
3.1 < 20 locuri 1 
3.2 20 - SO locuri 3 
3.3 > SO locuri 5 

4 Creşterea anuală a nr. de vizitatori/ utilizatori estimaţi 5 
4.1 <5% 1 
4.2 5%-7% 3 
4.3 >7% 5 

Domeniul 
Infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu 

Nr. Punctaj 
Crt./ Descriere / opţiuni de punctare (maxim-

Subcrt. minim) 
1 Măsura în care proiectul contribuie la creşterea numărului de vizitatori prin 10 

valorificarea potenţialului turistic local şi regional 
1.1 Prin implementarea proiectului se preconizează o creştere medie a numărului 10 

anual de turişti care beneficiază de infrastructura/ serviciile publice de turism 
modernizate/ reabilitate sau care vizitează obiectivul de patrimoniu 
reabilitat/modernizat cu peste 2%. 

1.2 Prin implementarea proiectului se preconizează o creştere medie a numărului 6 
anual de turişti care beneficiază de infrastructura/ serviciile publice de turism 
modernizate/ reabilitate sau care vizitează obiectivul de patrimoniu 
reabilitat/modernizat de până la 2%. 

1.3 Prin implementarea proiectului se preconizează păstrarea numărului anual de 2 
turişti care beneficiază de infrastructura/ serviciile publice de turism modernizate/ 
reabilitate sau care vizitează obiectivul de patrimoniu reabilitat/modernizat 

2 Valorificarea resurselor naturale în scop turistic în funcţie de localizarea 5 
proiectelor 

2.1 Prin implementarea proiectului se valorifică direct resursele turistice naturale 5 
specifice arealului studiat şi proiectul propus este relevant pentru potenţialul 
turistic natural 
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2.2 Prin implementarea proiectului se valorifica in mod indirect resursele turistice 2 
naturale specifice statiunii si proiectul propus este putin relevant pentru 
potentialul turistic natural al statiunii turistice. 

3 Importanţa obiectivului de patrimoniu cultural 5 
3.1 interes naţional 5 
3.2 interes local 3 

4 
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea criteriilor suplimentare pentru pregatirea
portofoliului de proiecte strategice, aferente OUG 88/2020 la nivelul

regiunii Sud Muntenia

In data de 27 mai 2020, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta
nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar
pentru pregatirea portofoliului de proiecte Tn domenii strategice considerate prioritare
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantarii prin Programul
operational Asistenta tehnica 2014-2020 (POAT 2014-2020) si Programul operational
Infrastructura mare 2014-2020 (POIM).

Ulterior, Tn data de 17. 07. 2020 a fast lansat Ghidul Solicitantului Conditii Specifice
de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020
destinate pregatirii proiectelor de infrastructura Tn domeniile mobilitate urbana.
regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele
ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)
si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv objective de patrimoniu cu potential
turistic, prin care regiunii Sud Muntenia Ti revine suma de 49. 741. 877 lei.

Totodata, Tn conformitate cu Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala nr.
2/2020, la nivelul regiunii Sud Muntenia a fast Tnfiintata Comisia Regionala pentru
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Stabilirea Criteriilor de Selectie a Proiectelor Strategice (CRSCSPS) din regiunea Sud -
Muntenia.

Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei, stabilit prin

aceeasi hotarare de CpDR, Comisia are urmatoarele atributii:
a) propune Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CpDR) Sud Muntenia criteriile

de selectie a proiectelor strategice pentru perioada de programare 2021-2027;

b) propune revizuirea/Tnlocuirea criteriilor de selectie pentru stabilirea listei de
proiecte strategice aferente perioadei de programare 2021-2027;

c) Tntocmeste si propune spre aprobare CpDR lista de proiecte strategice identificate

la nivelul regiunii Sud Muntenia pornind de la criteriile de selectie aprobate;

d) Tn prima sedinta Tsi alege presedintele cu votul majoritatii membrilor. Presedintele
Comisiei va avea un mandat de un an;

In data de 24 iulie 2020, a avut loc sedinta CRSCSPS, Tn urma careia a fost
adoptata Decizia nr. 2 privind aprobarea criteriilor de selectie a proiectelor strategics
pentru perioada de programare 2021-2027, anexa 1 la proiectul de hotarare.

Urmare a celor mentionate mai sus, m vederea organizarii unui proces de

selectie a proiectelor strategice cat mai transparent si echidistant, care sa propulseze

regiunea catre o dezvoltare economica echilibrata si durabila, ADR Sud Muntenia

mainteaza Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia propunerea de criterii

suplimentare de selectie a proiectelor strategice pentru perioada de programare 2021-

2027, asa cum a reiesit m urma sedintei CRSCSPS.

Intocmit,

Director Adjunct Dezvoltare si Comunicare

Daniela "pRA AN
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