Cititi pe www.arenaconstruct.ro stirile din constructii si imobiliare
Grila criterii suplimentare - domeniul Drumuri județene
Criteriu

Punctaj

Punctaj
acordat

Anexa 2A

Observatii

1. Proprietatea
Solicitantul are clarificat, la data
depunerii fisei de proiect, regimului
juridic al bunului imobil din punct de
vedere al dreptului de proprietate
/administrare/folosință si dovedește
acest fapt cu documentele legale
necesare1
- Solicitantul a anexat la fisa de
proiect
toate
documentele
necesare cerute de lege pentru
dovedirea regimului juridic al
bunului imobil din punct de
vedere al
dreptului de
proprietate/administrare/
folosință

10

Vor fi acordate 10 puncte daca solicitantul va
depune ca documente pentru dovedirea
regimului juridic al bunului imobil (subiect al
investiției propuse) din punct de vedere al
dreptului
de
proprietate/administrare/
folosință unul din următoarele documente, în
copie:
 Hotărârea care să demonstreze că
solicitantul – unitate administrativ
teritorială eligibilă este administratorul
legal al imobilului proprietate publică
asupra întregii suprafețe incluse în
proiect pe care se realizează investiția
sau
 Hotărârea Guvernului publicată în
Monitorul Oficial privind proprietatea
publică asupra întregii suprafețe incluse
în proiect terenului şi/sau infrastructurii,
conform prevederilor Codului civil şi ale
Legii nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările si
completările ulterioare (extras)
sau
 Alte
documente
legale
(Legi,
Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine
ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor
Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri
particulare
sau
 Alte acte
privind dreptul de
proprietate/de administrare/de folosință
(după caz).
De asemenea, solicitantul va prezenta o
Declarație pe propria răspundere, semnata
de către reprezentantul legal al instituției in
care va menționa următoarele aspecte:
 Documentele de proprietate anexate fac
referire la întreaga suprafața aferenta
imobilului pentru care se propune a se
realiza investiția

UAT-urile vor anexa la fisa de proiect documente/informații relevante in sensul cerinței
formulate
1
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 In cazul in care, după realizarea
documentațiilor necesare se va constata ca
exista
diferențe
care
necesita
actualizări/modificări ale documentelor de
proprietate, acestea vor fi realizate in
vederea depunerii cererii de finanțare
pentru proiectul pentru care a fost
pregătită
documentația
tehnico
economica.

- Regimului juridic al bunului
imobil din punct de vedere al
dreptului
de
proprietate
/administrare/ folosință este in
curs de definitivare - Solicitantul
nu are clarificat regimul juridic
al bunului imobil la data
depunerii fisei de proiect

5

2. Maturitatea proiectului
a. Solicitantul are documentația
tehnico-economica faza PT
elaborata si solicita finanțare
pentru actualizarea acesteia?
b. Solicitantul are documentația
tehnico-economica
faza
SF/DALI elaborata si solicita
finanțare pentru elaborare
PT?
c. Solicitantul are documentația
tehnico-economica
faza
SF/DALI elaborata si solicita
finanțare pentru actualizarea
acesteia?
d. Solicitantul
nu
are
documentația
tehnicoeconomica elaborata

10

8

6

4

3. Rezonabilitatea costurilor
Este justificata
costurilor?

rezonabilitatea

- da, cu documente suport

10

- nu exista documente suport

5

Vor fi acordate 5 puncte daca solicitantul va
depune o Declarație pe propria răspundere,
semnata de către reprezentantul legal al
instituției, in care va menționa ca se vor
realiza demersurile pentru a clarifica regimul
juridic al bunului imobil, in vederea depunerii
proiectului de investitii spre finantare in
perioada 2021-2027. Optional, solicitantul
poate depune orice documente legale care pot
susține demersurile pe care le-a realizat pana
la data depunerii Fisei pentru definitivarea
regimului juridic al bunului imobil din punct de
vedere
al
dreptului
de
proprietate/administrare/ folosință.
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4. Accesibilitatea
Creșterea gradului de accesibilitate
a zonelor rurale si urbane situate in
proximitatea rețelei TEN T prin
modernizarea drumurilor județene
a. Populația
deservita
de
drumul(rile) județean(e) ce
fac
obiectul
proiectului
(conform celor mai recente
date INS) > 30.000 persoane
b. Populația
deservita
de
drumurile județene ce fac
obiectul proiectului (conform
celor mai recente date INS)
>20.000< 30.000 persoane
c. Populația
deservita
de
drumurile județene ce fac
obiectul proiectului (conform
celor mai recente date INS)
>10.000< 20.000 persoane.
d. Populația
deservita
de
drumurile județene ce fac
obiectul proiectului (conform
celor mai recente date INS)
>5.000< 10.000 persoane
e. Populația
deservita
de
drumurile județene ce fac
obiectul proiectului (conform
celor mai recente date INS) <
5.000 persoane

10

8

6

4

2

5. Drumuri modernizate/reabilitate
Lungimea drumurilor județene/
traseelor
reabilitate/
modernizate conectate la TEN T
a.

lungimea DJ / traseu
reabilitat/ modernizat ≥ 60 km

10

b.

lungimea DJ / traseu
reabilitat/ modernizat ≥40<60
km

8

c.

lungimea DJ / traseu
reabilitat/ modernizat ≥30< 40
km

6

d.

lungimea DJ / traseu
reabilitat/ modernizat ≥20< 30
km

4

e. lungimea DJ / traseu
reabilitat/ modernizat < 20 km

2
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6. Drumuri nou construite
Lungimea drumurilor județene nou
construite conectate la TEN T (noduri
rutiere)
a. lungimea DJ construit ≥ 4 km
b. lungimea DJ construit ≥ 2< 4
km
c. lungimea DJ construit >0< 2km
7. Asigurarea
coridor TEN T

conectivității

10
7
4

la

a. drumul(rile) județean(e) ce fac
obiectul proiectului asigura
conectivitatea la 3 sau mai
multe coridoare TEN T (rutiere
sau rutier si feroviar/ navalport /aeroport TEN T)
b. drumul(rile) județean(e) ce fac
obiectul proiectului asigura
conectivitatea la 2 coridoare
TEN T (rutiere sau rutier si
feroviar/naval-port/aeroport
TENT)
c. drumul(rile) județean(e) ce fac
obiectul proiectului asigura
conectivitatea la 1 coridor TEN
T rutier
8. Sustenabilitate
Solicitantul
identifica
toate
aspectele aferente sustenabilității
proiectului
referitoare
la
sustenabilitatea
instituțională
(structura funcțională destinata
managementului) si financiara

10

7

4

1 - 10

Evaluarea acestui criteriu va avea in vedere
atât aspectele legate de sustenabilitatea
proiectului de investiții cat si aspectele legate
de sustenabilitatea documentației tehnicoeconomica.
Se vor acorda:
- maxim 5 puncte daca beneficiarul
menționează ca va asigura sustenabilitatea
proiectului de investiții cat si a proiectului
aferent documentației, fără a prezenta detalii
legate de procedurile pe care le va avea in
vedere
si/sau
resursele
(financiare,
instituționale, etc);
- maxim 2 puncte daca solicitantul prezintă
structura instituțională pentru managementul
proiectului și operaționalizarea investiției;
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- maxim 3 puncte pentru descrierea in detaliu
a sustenabilitatii institutionale (functional structura care va administra investitia, tehnic,
etc) si financiare, cu mentionarea resurselor
materiale si umane si a surselor acestora. (De
exemplu se va mentiona modalitatea de
revizuire a documentatiei/ SF, PT (daca este
cazul), obtinerea avizelor pe durata de
implementare a proiectului de investitii,
elemente care vor asigura sustenabilitatea
proiectului de investitii propus, etc)
Nota: In cadrul acestui criteriu punctele se
aduna.

9. Caracterul integrat al ideii de
proiect cu alte proiecte:
a. Proiectul este complementar
cu unul sau mai multe
proiecte
contractate/implementate
sau aflate in curs de
implementare
b. Proiectul este complementar
cu una sau mai multe idei de
proiecte?

10

5

10. Ideea de proiect prezinta un
caracter integrat sectorial si/sau
teritorial:
a. Activitățile descrise prezinta un
caracter integrat sectorial (rezolva
cat
mai multe nevoi dintr-un
anumit sector sau asigura rezolvarea
nevoilor unui sector la nivelul
întregului areal studiat)
b. Acțiunile/activitățile descrise,
prin impactul vizat, prezinta un
caracter
integrat teritorial
(rezolva mai multe nevoie dintr-o
anumita zona/cartier)
11. Aspecte de mediu
Proiectul
asigura
respectarea
cerințelor
privind
protecția
mediului, utilizarea eficienta a
resurselor, atenuarea si adaptarea
la schimbări climatice, biodiversitate

5

5

1 - 10

Se vor acorda:
- 4 puncte daca se va mentiona respectarea
legislatiei
nationale
privind
protectia
mediului, utilizarea eficienta a resurselor,
atenuarea si
adaptarea la schimbări
climatice, biodiversitate;
- cate 2 puncte pentru fiecare alte masuri
identificate privind protectia mediului,
utilizarea eficienta a resurselor, atenuarea si
adaptarea
la
schimbări
climatice,
biodiversitate,
atat
in
perioada
de
implementare cat si de sustenabilitate a
proiectului.
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Obs. Întrebările 5 si 6 se exclud reciproc. Punctajul maxim pentru o fisa este de 100 puncte.
Evaluator
Nume si prenume ..........................
Semnătura ..................................
Data .........................

