AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST

Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din
Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020
in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in
urmatoarele domenii:
- mobilitate urbana;
- regenerare urbana;
- infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare
si/sau drumuri de legatura;
- centre de agrement / baze turistice / tabere scolare
- infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potential turistic

- aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est -
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1. CONTEXT
In contextul lansarii apelului destinat pregatirii de proiecte de infrastructura in domeniile mobilitate
urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau
drumuri de legatura, centre de agrement / baze turistice / tabere scolare, infrastructura si servicii publice
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, finantate din Programul Operational
Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, Axa prioritara 1 Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si
implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri, Obiectivul
Specific 1.1 Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a pregati si de a
implementa proiecte mature, Actiunea 1.1.1 Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI si specifica
pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari
FESI, a fost elaborata prezenta metodologie care cuprinde criteriile de selectie si prioritizare utilizate
in stabilirea listei de proiecte finale care va beneficia de finantare prin intermediul acestui apel.
Beneficiarii documentatiilor tehnico-economice pentru care se acorda sprijinul financiar din POAT 20142020 au obligatia de a depune cereri de finantare pentru proiectele pentru care au fost pregatite
documentatiile tehnico-economice, in conditiile care vor fi prevazute de ghidurile solicitantului pentru
apelurile de proiecte lansate in perioada de programare 2021-2027, sub sanctiunea restituirii finantarii
acordate in conditiile prevazute de contractele de finantare pentru pregatirea documentatiilor tehnicoeconomice.
2. ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE SI PRIORITIZARE A PROPUNERILOR DE FISE DE PROIECTE
Principalele etape ale procesului de selectie si prioritizare a propunerilor de fise de proiecte sunt
urmatoarele:
(1) Publicarea prezentei metodologii de selectie si prioritizare pe site-urile: www.adrnordest.ro,
www.inforegionordest.ro si www.mfe.ro (dupa aprobarea acesteia de catre Consiliul pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est). Metodologia contine: Fise de proiect pe domenii in forma finala,
etapele procesului de selectie si prioritizare, criterii generale obligatorii, criterii suplimentare,
(2) Informarea beneficiarilor asupra termenul limita stabilit pentru transmiterea fiselor de proiect
completate;
(3) Primirea si inregistrarea fiselor de proiect ;
(4) Numirea evaluatorilor care vor fi implicati in procesul de selectie ;
(5) Verificarea respectarii criteriilor generale obligatorii conform prevederilor Ghidului – etapa I;
(6) Prioritizarea proiectelor care au trecut de prima etapa prin aplicarea criteriilor suplimentare –
etapa II ;
Nota:
I. In conformitate cu prevederile ghidului solicitantului , proiectele noi, care au trecut de
etapa I, vor fi supuse unui proces de prioritizare realizat de:
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) - pentru domeniile
„Mobilitate urbana”, „Regenerare urbana”, „Infrastructura publica de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”;
- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR Nord-Est) - pentru domeniul
„Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau
drumuri de legatura”;
- Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) - pentru domeniul „Centre de agrement /
baze turistice /tabere scolare”;
II. In cadrul procesului de prioritizare a proiectelor propuse prin fisele de proiect pentru
domeniile „Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau
drumuri de legatura” respectiv „Centre de agrement / baze turistice /tabere scolare” vor fi
utilizate criteriile suplimentare stabilite prin prezenta metodologie.
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(7) Stabilirea listei de proiecte finantabile (care se incadreaza in anvelopa financiara stabilita prin
ghid), aferenta fiecarui domeniu;
(8) Elaborarea fisei/fiselor de proiect de catre ADR Nord-Est si transmiterea acesteia/acestora catre
AM POAT in vederea includerii in Planul de proiecte 2020;
3. ETAPA I - VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR GENERALE OBLIGATORII
In cadrul acestei etape, fisele de proiect depuse in termenul stabilit vor fi verificate din punct de vedere
al respectarii criteriilor generale obligatorii stabilite prin ghidul specific.
Verificarea respectarii criteriilor generale obligatorii a fiecarei fise de propunere de proiect se va face
respectand principiul “4 ochi” de catre 2 experti din cadrul ADR Nord-Est utilizand grila din Anexa 1 la
prezenta metodologie.
Sistemul de verificare a respectarii criteriilor generale obligatorii este de tipul “DA” sau “NU”, iar motivul
incadrarii in fiecare din cele 2 optiuni va fi justificat corespunzator in campul de comentarii dedicat.
In situatia in care, urmare a parcurgerii etapei I - Verificarea respectarii criteriilor generale obligatorii,
expertii implicati in acest proces se afla in imposibilitatea de a incadra un criteriu general obligatoriu in
una din cele 2 optiuni (“DA” sau “NU”), se pot solicita clarificari beneficiarilor (prin intermediul postei
electronice/adresa scrisa). Termenul de raspuns va fi de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii
solicitarii de clarificari. Pot fi transmise maximum doua solicitari de clarificari.
Numai fisele de propuneri de proiecte care au obtinut „DA” la toate criteriile sunt admise in etapa a-II a
- Prioritizarea fiselor de proiect.
“In situatia in care, urmare a derularii procesului de selectie se constata ca proiectele care raspund
criteriilor generale obligatorii, enumerate in Anexa1 – Criterii generale obligatorii conform ghid 5D, nu
acopera alocarea bugetara la nivel regional aferenta acestui apel, nu va mai fi necesara derularea ETAPEI
II - PRIORITIZAREA FISELOR DE PROIECT SELECTATE. ”.
4. ETAPA II - PRIORITIZAREA FISELOR DE PROIECT SELECTATE
Proiectele propuse prin fisele de proiecte care au fost admise in etapa a-II a vor fi supuse unui proces de
prioritizare.
Prioritizarea/ierarhizarea proiectelor se va face pe baza criteriilor stabilite, pentru fiecare domeniu in
parte, in anexele 2,3,4,5,6 la prezenta metodologie.
Pentru domeniile „Mobilitate urbana”, „Regenerare urbana”, „Infrastructura publica de turism, inclusiv
obiective de patrimoniu cu potential turistic” 2 experti desemnati din cadrul ADR Nord-Est vor parcurge
grilele incluse in anexele 2,3,6.
Va fi desemnat, din cadrul ADR Nord-Est, un coodornator al acestui proces, care va avea rolul:



de a centraliza punctajele acordate ;
de a calcula nota finala aferenta fiecarei fise de proiect;

Pentru proiectele aferente domeniului “Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante
ocolitoare si/sau drumuri de legatura” 2 experti desemnati din cadrul ADR Nord-Est vor parcurge grila
inclusa in anexa 4. Coordonatorul procesului va centraliza punctajele acordate de cei doi experti, va calula
notele finale aferente fiselor de proiect si va intocmi lista proiectelor ierarhizate ( in functie de punctajele
obtinute). Aceasta lista va fi transmisa catre CDR Nord-Est care va emite o hotarare de aprobare a listei
proiectelor prioritizate pentru domeniul “Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante
ocolitoare si/sau drumuri de legatura”.
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Pentru proiectele aferente domeniului „Centre de agrement /baze turistice /tabere scolare”
metodologia de prioritizarea a proiectelor este similara cu cea anterior precizata cu mentiunea ca va
trebui parcursa, de expertii desemnati de MTS, anexa 5. MTS va transmite catre ADR Nord-Est lisa
proiectelor prioritizate aferente domeniului „Centre de agrement /baze turistice /tabere scolare”.
In situatia in care, urmare a parcurgerii etapei II- PRIORITIZAREA FISELOR DE PROIECT SELECTATE, expertii
implicati in acest proces se afla in imposibilitatea de a puncta un criteriu suplimentar, se pot solicita
clarificari beneficiarilor (prin intermediul postei electronice/adresa scrisa). Termenul de raspuns va fi de
maximum 3 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de clarificari. Pot fi transmise maximum doua
solicitari de clarificari.
La finalul fiecareia dintre cele doua etape anterior mentionate, VERIFICAREA RESPECTARII CRITERIILOR
GENERALE OBLIGATORII si PRIORITIZAREA FISELOR DE PROIECT SELECTATE, beneficiarii de finantare vor
fi informati, prin intermediul postei electronice/adresa scrisa, asupra rezultatelor obtinute de fisa/fisele
de proiecte selectate si/sau prioritizate.
5. STABILIREA LISTEI DE PROIECTE FINANTABILE
Ulterior stabilirii listelor de proiecte prioritizate/ierarhizate pe domenii, ADR Nord-Est va intocmi lista
proiectelor finantabile care se incadreaza in anvelopa financiara acordata Regiunii Nord-Est, prin
intermediul POAT 2014-2020, pe baza punctajelor obtinute de fiecare fisa in parte.
In cazul in care proiectele selectate in urma derularii etapei I- Verificarea respectarii criteriilor generale
obligatorii, nu acopera alocarea bugetara de la nivel regional aferenta acestui apel, lista de proiecte
propuse la finantare va fi constituita din proiectele selectate in cadrul acestei etape.
Indiferent de modalitatea prin care se va stabili lista proiectelor finantabile, prin parcurgerea etapei de
selectie sau prin parcurgerea etapelor de selectie si prioritizare, aceasta lista va fi transmisa catre CDR
Nord-Est, care va emite o hotarare de aprobare in acest sens.”
Ulterior aprobarii de catre CDR Nord-Est a listei proiectelor finantabile se va elabora Raportul de selectie
si prioritizare intermediar, in care vor fi inscrise propunerile de proiecte retrase, respinse, selectate,
prioritizate (punctajul mediu obtinut de fiecare fisa in parte ), valoarea acestora si numele solicitantilor.
Proiectele care nu se incadreaza in alocarea financiara a Regiunii Nord-Est se vor constitui intr-o lista de
rezerva. Finantarea acestora va fi posibila doar daca se vor inregistra economii fata de valorile estimate
ulterior derularii procedurilor de achizitie.
ADR Nord-Est va intocmi Fisele de propuneri de proiecte pentru Regiunea Nord -Est (Anexa 1 la ghidul
specific) in vederea includerii acestora, de catre AM POAT, in “Planul de proiecte POAT 2020”.
Dupa aprobarea de catre AM POAT a Fiselor de propuneri de proiecte, ADR Nord-Est va transmite in
sistemul electronic MY SMIS 2014-2020 cererea de finantare in vederea obtinerii fondurilor din POAT
2014-2020 pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente fiselor de proiecte de
investitii selectate.
6. Contestatii
Beneficiarii care au fost notificati de catre ADR Nord Est de faptul ca fisele acestora de proiecte nu au
fost incluse in lista proiectelor finantabile pot depune contestatii la sediul ADR Nord-Est. Contestatiile
pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii. Contestatiile primite
vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor nominalizata prin Decizie a
Directorului General al ADR Nord-Est, care va fi compusa din alte persoane fata de cele care au facut
parte din echipa de selectie/prioritizare a proiectelor.
Comisia de Solutionare a Contestatiilor va analiza la nivelul respectivelor fise de proiecte, exclusiv
aspectele care au facut obiectul contestatiilor. In urma solutionarii eventualelor contestatii, Comisia de
Solutionare a Contestatiilor va elabora un Raport de Contestatii, care va fi semnat de catre membrii
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Comisiei si va fi inaintat spre aprobare Directorului General al ADR Nord-Est. Rezultatul solutionarii
eventualelor contestatii va fi comunicat partilor interesate prin intermediul unui mesaj scris.
In baza Raportului de Contestatii, se va elabora Raportul de selectie si prioritizare final, in care vor fi
inscrise propunerile de proiecte retrase, respinse, selectate, prioritizate (punctajul mediu obtinut de
fiecare fisa in parte ), valoarea acestora si numele solicitantilor;
7. ANEXE
Anexa 1 - Criterii generale obligatorii
Anexa 2 - Criterii prioritizare proiecte domeniul „Mobilitate Urbana”
Anexa 3 - Criterii prioritizare proiecte domeniul „Regenerare urbana”
Anexa 4 - Criterii prioritizare proiecte domeniul „Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv
variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura”
Anexa 5 - Criterii prioritizare proiecte domeniul „Centre de agrement /baze turistice /tabere
scolare”
Anexa 6 - Criterii prioritizare proiecte domeniul „Infrastructura publica de turism, inclusiv obiective
de patrimoniu cu potential turistic”
Anexa 7 Fisa de proiect de investitie – domeniul “Mobilitate Urbana”
Anexa 8 Fisa de proiect de investitie – domeniul “Regenerare urbana”
Anexa 9 Fisa de proiect de investitie – domeniul „Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv
variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura”
Anexa 10 Fisa de proiect de investitie – domeniul „Centre de agrement /baze turistice /tabere
scolare”
Anexa 11 Fisa de proiect de investitie – domeniul „Infrastructura publica de turism, inclusiv
obiective de patrimoniu cu potential turistic”

Nota:
Anexele 7, 8, 9, 10, 11 sunt intocmite pe baza modelului cadru de fise de proiecte de investitii pe
domenii din Ghidul Specific POAT 2014-2020 (anexele 12, 13, 14, 15 si 16), in conformitate cu
urmatoarele precizari:“Pentru criteriile suplimentare stabilite la nivelul regiunii, ADR va completa fisa
cu sectiuni pe care beneficiarul le va completa astfel incat ADR sa poata efectua prioritizarea si
selectia fiselor.”

Intocmit,
Andrei George Ionut,
Sef Birou Managementul proiectelor

Page 5 of 5

