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1. Introducere 
 
 

Județul Bistrița-Năsăud implementează proiectul cu titlul „RAISE:Retro-

Digitalizarea Arhivei si Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean 

Bistriţa-Năsăud”, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.382 din 

08.07.2019. 

Proiectul este finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 - Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

 

Entităţile responsabile de implementarea proiectului sunt: 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Județul 

Bistrița-Năsăud, în calitate beneficiar al finanțării.  

 

Locul de implementare a proiectului: 

 

Țara: România 

Regiunea de dezvoltare: Nord-Vest 

Judeţul: Bistriţa-Năsăud 

Localitatea: Municipiul Bistrița. 

   

Rezultatele proiectului: 

 

Proiectul „RAISE:Retro-Digitalizarea Arhivei si Informatizarea Serviciilor Electronice la 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, prevede următoarele rezultate: 

1.Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 

cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 

administrative pentru cetățeni, implementate. 

• Rezultat proiect 1- Implementare portal servicii și elaborare plan pentru atragerea 

utilizatorilor vizați la serviciile on-line. 
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2. Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 

cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 

administrative pentru cetățeni, implementate. 

• Rezultat proiect 2- Extindere sistem informatic existent si auditul tehnic al 

proiectului. 

3. Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru 

cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 

administrative pentru cetățeni, implementate. 

• Rezultat proiect 3 - Documentele din arhivă care contribuie la livrarea online a 

serviciilor gestionate exclusive de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, retro-

digitalizate. 

4. Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel 

local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung; 

• Rezultat proiect 4 - Criterii stabilite de prioritizare a investitiilor în sectoarele: 

sănătate, asistență socială, infrastructura de mediu și transport pentru 

realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021. 

5. Rezultat program 5 - Cunostințe si abilități ale personalului din autoritățile si 

instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor 

vizate de acest obiectiv specific OS2; 

• Rezultat proiect 5-Instruirea personalului în domeniul exploatării și administrării 

sistemelor implementate. 

 

   Obiectivul general :  

 

Consolidarea capacității Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de a asigura calitatea 

și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea 

procedurilor administrației locale și reducerea birocrației. 

 

Obiective specifice: 

 

   1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni și firme, în 

corespondența cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor 

administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea 

procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât si front-office; 
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   2. Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din cadrul Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este 

avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea 

competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 100 de persoane din cadrul 

grupului țintă, în ceea ce privește planificarea strategică. Obiectivul general al 

serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu 

implicațiile conceptului de planificarea strategică;   
  3.  Elaborarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în sectoarele:sănătate,  

asistentă socială, infrastructură de mediu și transport pentru realizarea 

bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021. 

   

Documentul de planificare strategică și financiară "Criterii de prioritizare a 

investițiilor în sectoarele sănătate, asistență socială, infrastructură de mediu și 

transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud aferent 

anului 2021" cuprinde cadrul general al procedurii de prioritizare a proiectelor de 

investiții, cadrul legal al procesului de prioritizare, definirea prioritizării, descrierea 

caracteristicilor proiectelor supuse prioritizării, pașii procesului, precum și domeniile 

de referință respectiv, programul „Sănătatea înainte de toate” ce cuprinde proiectele 

de investiții din sănătate identificate și care pot fi supuse prioritizării, programul 

„Asistență socială, de la oameni, pentru oameni!” în județul Bistrița-Năsăud ce 

cuprinde proiectele de investiții din domeniul social identificate și care pot fi supuse 

prioritizării, programul „Județul Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei!” ce cuprinde 

proiectele ce privesc Infrastructură de transport și proiectele ce privesc infrastructura 

de mediu în județul Bistrița-Năsăud, cu criteriile de prioritizare pentru anul 2021. 

 

2.Cadrul general 

2.1. Definirea prioritizării 

 

Prioritizarea proiectelor de investiții publice reprezintă procesul de selecție  al 

unui proiect din multitudinea de proiecte supuse analizei, dintr-un anumit  domeniu, 

într-un mod transparent, cu scopul de a decide sau de a selecta dacă un proiect de 

investiții îndeplinește  “scorul minim privind gradul de pregatire”.  

        Investiţiile publice necesită o evaluare riguroasă, întrucât, în prezent, proiectele 

care concurează pentru finanţare depăşesc resursele disponibile. Prioritizarea 

proiectelor de investiții publice constituie o necesitate, din următoarele considerente: 
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    1. proiectele de investiții finanțate din fonduri publice trebuie corelate cu 

prioritățile existente/definite la nivel european/național; 

2. finanțarea ar trebui orientată cu precădere către acele proiecte de 

investiții publice care generează beneficii economice mari, de natură să 

sprijine dezvoltarea economică la nivel național și regional; 

3. este imperativă reducerea întârzierilor în implementarea proiectelor; 

4. consolidarea procesului de luare a deciziilor în ceea ce privește 

investițiile publice; 

5. încurajarea proiectelor finanţate din surse nerambursabile. 

Ordonatorii principali de credite au obligația de a reflecta rezultatele prioritizării 

proiectelor de investiții publice în proiectele de buget elaborate pentru anul următor 

şi de a repartiza resursele bugetare ale titlului de cheltuială astfel încât gradul de 

acoperire a necesarului anual de finanţare pentru un proiect de investiţii publice să nu 

depăşească gradul de acoperire a necesarului anual de finanţare aferent oricărui alt 

proiect de investiţii publice care a obţinut un punctaj superior, în urma aplicării 

principiilor şi criteriilor de prioritizare. 

 Aspectele  urmărite prin  mecanismul de prioritizare sunt: 

•  Alocarea resurselor cu precădere către proiectele cu punctaj mare; 

• Asigurarea posibilității finanțării proiectelor cu punctaj mic măcar la nivelul 

cheltuielilor de conservare; 

• Flexibilitate în realocare pe măsură ce necesarul anual de finanțare se modifică; 

Exerciţiul de prioritizare este menit să furnizeze informaţii pentru a ajuta la 

alocarea resurselor şi stabilirea limitelor de cheltuieli, ca parte a formulării Strategiei 

fiscal-bugetare a administraţiei interesate. 

 

 

2.2.Caracteristicile proiectelor supuse prioritizării 

 

 

 Ciclu de proiect prevede o serie de etape secvenţiale care urmăreşte 

realizarea unui proiect de la concept la finalizare, încheindu-se cu o evaluare a 

performanţei realizate a proiectului.  

          Ciclul de proiect cuprinde şase etape:  

1) identificarea proiectului şi examinarea preliminară;  

2) pregătirea unui studiu de fezabilitate şi evaluarea acestuia;  
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3) selectarea proiectului şi bugetare;  

4) implementarea proiectului;  

5) finalizarea, operarea şi întreţinerea proiectului;  

6) evaluarea ex-post a proiectului.  

Se aşteaptă ca toate proiectele să urmeze acest ciclu. Ciclul de proiect se conectează 

la ciclul de buget la momentul aprobării finanţării şi pe durata implementării. 

 În interesul de a menţine eforturile analitice şi de luare a deciziilor 

proporţionale cu amploarea proiectului şi beneficiile estimate, există variaţii în 

metodele, procedurile şi deciziile aplicabile proiectelor în funcţie de categoria 

dimensiunii acestuia.  

 Conform Articolului 40 al OUG 88/2013, proiectele sunt clasificate în funcţie de 

dimensiune, conform costului total al proiectului după cum urmează: 

• Un Proiect de Investiţii Publice Mic este definit ca fiind un proiect cu un cost 

total de capital estimat la mai puţin de 30 de milioane RON. 

• Un Proiect de Investiţii Publice Mediu este definit ca fiind un proiect cu un cost 

total de capital estimat egal sau mai mare de 30 de milioane RON şi mai mic de 100 

de milioane RON. 

• Un Proiect de Investiţii Publice Semnificativ definit ca fiind un proiect cu un 

cost total de capital estimat mai mare de 100 de milioane RON. 

Pentru ca un proiect să poată fi eligibil pentru prioritizare/selecţie şi apoi să 

aibă acces la finanţarea bugetară, acesta trebuie să obţină toate scorurile minime 

obligatorii în raport cu criteriile ce reflectă gradul de pregătire. 

Proiectele care finalizează acest stadiu cu privire la prioritizarea şi selectarea 

proiectului sunt apoi eligibile pentru a fi incluse în cererile pentru finanţare de la 

Bugetul de Stat/local pentru acoperirea proiectării tehnice şi a implementării. 

         Pentru proiecte semnificative şi medii, managerul de proiect trebuie să fie 

susţinut de o Unitate de Implementare a Proiectului, creată special în acest scop şi 

compusă din personal cu competenţele corespunzătoare, cu o combinaţie adecvată 

de competenţe care reflectă natura proiectului. 

Pentru proiectele semnificative, ar putea fi necesară contractarea din afară a 

managementului de proiect, de către entităţi cu calificările corespunzătoare, inclusiv 

din sectorul privat. Pentru a face acest lucru, ordonatorul de credit este obligat să 

obţină în prealabil aprobarea Ministerului Finanţelor Publice. În aceste cazuri, UAT 

numeşte un Coordonator de proiect din interior, care să menţină legătura cu 

managerul de proiect contractat şi să monitorizeze progresele în numele 

Beneficiarului şi a managementului Ordonatorului de credit.  
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Proiectele semnificative vor necesita, în general, crearea unui Grup de 

coordonare a proiectului, responsabil cu supravegherea implementării a 

proiectului. Dacă se consideră util, un Grup de coordonare a proiectului poate fi creat 

şi pentru proiectele medii, dar mai complexe, însă acest lucru nu este obligatoriu. 

Grupul de coordonare a proiectului ar trebui să aibă expertiza corespunzătoare pentru 

a monitoriza în mod eficient un proiect şi să aibă suficientă autoritate pentru a 

îndruma Managerul de Proiect. Grupul de coordonare a proiectului ar trebui să includă 
reprezentanţi din cele mai importante părţi interesate, inclusiv din afara organizaţiei. 

 

 Ciclul de proiect,  în România, este definit în Articolul 42 din OUG 88/2013.  

În conformitate cu dispoziţiile legale relevante, următoarele etape ar trebui urmate în 

implementarea proiectelor de investiţii publice semnificative şi a proiectelor de 

investiţii medii cu risc ridicat, aşa cum au fost stabilite de către Ministerul Finanţelor 

Publice: 

a) Etapa 1 - Identificarea proiectului: Etapa ciclului de proiect în care ideea este 

transpusă într-o notă conceptuală oferind informaţii despre proiectul propus într-un 

mod riguros. În această etapă, se face studiul de pre-fezabilitate, memorandumul 

tehnico-economic sau nota de fundamentare a investiţiilor, după caz, care este un 

instrument care ghidează procesul de luare a deciziilor cu privire la cel mai bun mod 

de a aborda o nevoie sau problemă a beneficiarilor consideraţi de un proiect de 

investiţii. 

b) Etapa 2 - Studiul de fezabilitate: Etapa proiectului, în care alternativa cea mai 

viabilă din punct de vedere tehnic, economic, şi social este analizată în detaliu. În 

această etapă, ordonatorul de credite elaborează schiţa completă de proiect şi 

studiile menite să stabilească în mod corect dimensiunea proiectului, evaluarea 

impactului asupra mediului, precum şi alte studii necesare pentru a finaliza proiectul. 

Pentru ca un proiect să treacă la următoarele etape, studiul de fezabilitate trebuie să 

fie aprobat în conformitate cu prevederile legale. 

c) Etapa 3 - Selectare şi bugetare: Etapa de selectare are loc după ce 

ordonatorul de credite consideră că un anumit proiect îndeplineşte criteriile şi 

principiile de prioritizare. Etapa de bugetare are loc atunci când unui proiect îi sunt 

alocate resursele necesare pentru punerea sa în aplicare. 

d) Etapa 4 - Implementarea/executarea proiectului: Etapa ciclului de proiect 

când are loc implementarea fizică a proiectului. 

e) Etapa 5 - Finalizarea proiectului, operarea şi întreţinerea activului rezultat 

din proiect: Etapa care apare odată ce sunt finalizate recepţia şi punerea în funcţiune 
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a proiectului. Beneficiarul investiţiei va monitoriza furnizarea de servicii pentru a se 

asigura că noile active contribuie la atingerea scopului pentru care au fost realizate, 

în timpul perioadei lor de utilizare. 

f) Etapa 6 - Evaluarea ex-post a proiectului: Procesul al cărui scop este de a 

evalua, explica şi disemina rezultatele reale ale unui proiect de investiţii. 

 

2.3.Cadrul legal al procesului de prioritizare: 

 

a. Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 privind Normele metodologice privind 

prioritizarea proiectelor de investiţii publice din 26.03.2014, în vigoare de la 

07.04.2014; 

b. Hotărârea nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 460/5 iunie 2018 

– Anexa nr.1 Precizări metodologice, Anexa nr.2 Informații financiare și nefinanciare 

cu privire la proiectele de investiții semnificative prioritizate, Anexa nr.3 Lista 

proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate; 

c. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind 

adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 

convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 593 din 20 septembrie 2013; 

d. Anexa 6 la Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte POCA/471/2/1 

(CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Ghidul pentru planificarea şi 

fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală. 

 

2.4. Paşii procesului de prioritizare a proiectelor: 

 

a) Organizarea cadrului de prioritizare a  proiectelor 

 - în această etapă se stabilesc: agenda, documentele tehnice aferente proiectului, 

sunt contactaţi factorii interesaţi, sunt transmise invitaţiile, se organizează cadrul de 

desfăşurare a întâlnirii; 

b) Facilitarea procesului de prioritizare 

 - sunt desemnaţi factorii responsabili de derularea procesului de selectare a 

proiectelor de investiţii, la nivel de Unitate Administrativ Teritorială Județul Bistrița-

Năsăud- formarea grupurilor de lucru; 
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Pasul 1: se pregăteşte întâlnirea grupurilor de lucru, moment în care se stabileşte 

programul de lucru, lista proiectelor supuse prioritizării, se întocmeşte lista 

participanţilor şi sunt transmise invitaţiile; 

Pasul 2: Grupurile de lucru pun în discuţie criteriile de prioritizare şi stabilesc 

ponderile aferente acestora, conform legislaţiei în vigoare precum şi programelor 

adoptate la nivelul UAT Județul Bistrița-Năsăud; 

Pasul 3: Consiliului Director şi instituţiile implicate primesc concluziile şedinţei de 

prioritizare; 

Pasul 4: Consiliului Director împreună cu factorii de decizie relevanţi validează 

prioritizarea; 

Pasul 5: Se validează lista de proiecte prioritare de către Consiliului Director, se 

stabileşte managementul proiectului şi etapele operaţionale necesare realizării și 

implementării proiectelor. 

 

Lucrarea de faţă se doreşte a veni în sprijinul reprezentanţilor UAT Județul 

Bistrița-Năsăud în procesul de prioritizare a proiectelor de investiţii pe 

următoarele domenii: 

a. sănătate; 

b. asistenţă socială; 

c. infrastructură de mediu; 

d. infrastructură de transport. 

 

 3. Programul „Sănătatea înainte de toate” în  județul Bistrița-

Năsăud. Criterii de prioritizare pentru anul 2021. 

 

           ”Sănătatea 2020” este noul cadru de politici de sănătate europene. Acesta 

are ca scop sprijinirea acțiunilor intreprinse de către guverne și societăți în vederea: 

"îmbunătățirii în mod semnificativ a sănătății și bunăstării populației, reducerii 

inegalităților în domeniul sănătății, întăririi sănătății publice și asigurării unor îngrijiri 

de sănătate centrate pe cetățeni, care sunt universale, echitabile, durabile și de 

înaltă calitate". 

            Sănătatea şi bunăstarea sunt ţeluri umane universale, considerate la ora 

actuală ca fiind drepturi umane vitale, componente majore ale dezvoltării echitabile 

umane, economice şi sociale şi, totodată, o resursă pentru viaţa de zi cu zi. Din ce în 

ce mai mult, aceste scopuri sunt considerate ca fiind centrale pentru dezvoltarea şi 

siguranţa oamenilor. Sănătatea nu mai este văzută doar în termeni simpli de consum 
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care necesită finanţat, ci este considerată un bun care trebuie sprijinit şi îmbunătăţit 

în mod echitabil, dar şi un concept pozitiv, care accentuează resursele sociale şi 

personale, precum şi capacitatea fizică. 

În centrul interesului se află vieţile tuturor celor 900 de milioane de locuitori din cele 

53 de ţări ale Regiunii Europene, a OMS, iar provocarea este de a face ca aceste 

idealuri să fie cu adevărat influente în scopul îmbunătăţirii sănătăţii în mod echitabil 

în ţările Regiunii Europene OMS. 

Sănătatea 2020 are două obiective interconectate: 

• îmbunătăţirea sănătăţii pentru toţi şi reducerea inechităţilor din sănătate; 

• îmbunătăţirea leadershipului şi guvernării participative pentru sănătate. 

          În afară de aceste două obiective, cadrul de politici Sănătatea 2020 este bazat 

pe patru arii prioritare pentru acţiuni politice, interconectate, interdependente şi 

care se sprijină reciproc: 

• investiţie în sănătate printr-o abordare care vizează durata întregii vieţi şi auto-

afirmarea oamenilor; 

• abordarea principalelor provocări cu privire la sănătate din Regiune, din domeniul 

bolilor netransmisibile şi transmisibile; 

• consolidarea sistemelor de sănătate centrate pe persoană, capacitatea sănătăţii 

publice şi a pregătirii în situaţii de urgenţă, supravegherii şi răspunsului; 

• crearea de comunităţi reziliente şi de medii de sprijin. 

Angajamentul politic în acest proces de implementare este în esenţă global, 

regional, naţional şi subnaţional. La sesiunea Comitetului Regional OMS pentru Europa 

din 2013, ţările au adoptat următoarele ţinte principale, enumerate mai jos: 

1. Reducerea mortalităţii premature în Europa până în 2020; 

2. Creşterea speranţei de viaţă în Europa; 

3. Reducerea inechităţilor în Europa (determinanţi sociali ai ţintei pentru sănătate); 

4. Creşterea bunăstării populaţiei europene; 

5. Acoperirea universală şi „dreptul la sănătate”; 

6. Ţinte sau obiective naţionale stabilite de Statele Membre. 

Îmbunătăţirea sănătăţii în lumea de azi trebuie să reflecte gama largă şi 

complexă de determinanţi şi influenţe pentru sănătate, dar şi caracterul 

multisectorial şi multifaţetat al reacţiilor şi intervenţiilor de la nivel de politici. 

Sănătatea 2020 reflectă această realitate, căutând o îmbunătăţire a priorităţii şi 

investiţiilor acordate determinanţilor sociali ai sănătăţii, promovării sănătăţii şi 

prevenţiei bolilor. 
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  Conform  Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 

din punct de vedere al sănătății populației, România prezintă unele particularități 

specifice în context european. Pe de o parte, la indicatorul privind incidența bolilor 

cardio-vasculare, cancerului sau diabetului, cifrele, deși în creștere, sunt comparabile 

cu cele din țările dezvoltate, pe de altă parte, la indicatorul privind rata unor boli 

infecțioase, tuberculoză sau unele boli cu transmisie sexuală (așa-numitele boli ale 

sărăciei, specifice unor grupuri sociale defavorizate) cifrele constatate în România se 

apropie mai mult de cele înregistrate în țările în curs de dezvoltare. Presiunea asupra 

sistemului medical este accentuată și de fenomenul de îmbătrânire a populației, ca 

rezultat al unor tendințe demografice nefavorabile (scăderea natalității și emigrarea 

unei părți însemnate din populația activă, aflată la vârsta reproducerii). 

Speranța medie de viață în România era printre cele mai scăzute în 2016, respectiv 

75,3 ani față de media UE de 81 ani. Procesul accentuat de îmbătrânire a populației și 

problemele de sănătate asociate cu înaintarea în vârstă reprezintă o preocupare 

majoră. Datele Eurostat din 2016 au arătat faptul că „speranța de viață sănătoasă” în 

rândul femeilor de 65 de ani din România este de 5,6 ani, fiind semnificativ mai mică 

față de media europeană de 10,1 ani, în timp ce la bărbații de 65 de ani din România 

„speranța de viață sănătoasă” este de 6,2 ani față de media UE de 9,8 ani.   

În perioada 2007-2016, finanțarea sectorului de sănătate din România aproape 

s-a dublat în termenii alocărilor bugetare, de la 1.752,9 milioane lei în 2007 la 4.086,6 

milioane lei în 2016. Ca procent din bugetul alocat, acesta reprezintă 4,5% din PIB în 

anul 2018, situându-se pe ultimul loc în UE, care alocă în medie aproximativ 8% din 

PIB. La aceasta se adaugă nivelul redus al cheltuielilor publice cu destinație socială în 

România, de 34,9% din PIB, în comparație cu media UE de 49,1%. 

În urma măsurilor legislative (adoptarea prin HG nr. 1028/2014 a Strategiei 

naționale de sănătate 2014 - 2020 și a Planului de acțiuni asociat), administrative și 

sociale întreprinse în ultimii ani, s-au realizat unele progrese în dezvoltarea de 

spitale, policlinici, laboratoare, stabilizarea personalului medical și paramedical, 

printr-o mai bună remunerare, modernizarea serviciilor de ambulanță și a 

intervențiilor de urgență, extinderea rețelei de asistență medicală și socială, cu 

accent pe segmentele vulnerabile sau defavorizate ale populației. 

Conform datelor INS, numărul medicilor (exclusiv medicii dentiști) a crescut de 

la 48.199 în 2007, la 57.304 în 2016. Este de remarcat faptul că, în timp ce în 2007 

numărul medicilor din sectorul public era de 41.736, acest număr a scăzut la 35.680 

specialiști în 2016, comparativ cu sectorul privat, unde s-a înregistrat o creștere de 

3,4 ori, de la 6.463 în 2007 la 21.624 în 2016. 



 

 
Județul Bistrița-Năsăud 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 www.poca.ro  

 
13 

 

Mortalitatea maternă a fost în România anului 2017 de 12,7 decese materne la 

100 mii născuți vii, față de 15,5 decese materne la 100 mii născuți vii în 2006. 

Conform Eurostat, mortalitatea infantilă a înregistrat o tendință de scădere de la 11 

decese la 1.000 de născuți vii în 2008, la 7,2 decese la 1.000 născuți vii în 2017, dar se 

situează încă la o valoare înaltă față de media UE de 3,6 la 1.000 născuți vii. 

Raportul UE despre starea de sănătate în România din 2017 subliniază faptul că rata 

vaccinării împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, precum și împotriva 

poliomielitei și a rujeolei (pojarului) a scăzut în perioada 2000- 2017 cu 10% la copiii 

de un 1 an. Documentul sugerează, ca un posibil motiv pentru acest fenomen, lipsa 

cazurilor în ultimii ani și creșterea în influență a mișcării anti-vaccinare. 

Acest fenomen este confirmat și de statisticile oferite de Organizația Mondială 

a Sănătății (OMS), care demonstrează că, în România, rata acoperirii vaccinului anti-

rujeolă a înregistrat o tendință descrescătoare în ultimii ani. În anul 2011, aceasta a 

scăzut sub pragul optim de 95% (care este pragul pentru o „imunitate de cohortă”), 

ajungând la 76% în 2016. 

          Pentru depistarea bolilor infecțioase s-a perfecționat un sistem național de 

testare, tratament, monitorizare și consiliere a pacienților seropozitivi sau susceptibili 

la infecție HIV/SIDA. În perioada 2010-2015 s-au efectuat, în medie, peste 300 mii 

teste pe an dintre care cca 2.000 s-au dovedit pozitive. Din datele INS, în anul 2016 

erau 6.672 pacienți luați în evidență cu HIV și 15.075 pacienți cu SIDA. 

           Incidența tuberculozei a scăzut între 2006 și 2016 cu 43,4%, de la 96,1 

persoane la 100 mii de locuitori, la 54,4 persoane la 100 mii locuitori. Totuși, România 

s-a clasat în 2016 pe primul loc din UE la numărul de cazuri confirmate de 

tuberculoză. În România 1.100 de persoane mor anual de tuberculoză și alte 16.000 

sunt diagnosticate, majoritatea din rândul populației tinere şi active. Apariția 

rezistenței la medicamentele anti-tuberculoase majore transformă tuberculoza dintr-o 

boală vindecabilă într-o boală greu curabilă sau chiar incurabilă. 

           Hepatita virală constituie una dintre amenințările majore la adresa sănătății 

publice la nivel european, estimându-se că 13,3 milioane de persoane trăiesc cu 

hepatită B cronică și aproximativ 15 milioane de persoane cu hepatita C; hepatita B 

provoacă circa 36.000 de decese și hepatita C circa 86.000 de decese pe an în statele 

membre europene, în regiunea europeană a OMS. 

            În privința bolilor cronice s-a acționat în special pentru reducerea poverii 

cancerului, diabetului și afecțiunilor cardio-vasculare, precum și a mortalității 

specifice prin folosirea mai largă a mijloacelor terapeutice și medicației moderne, 

prin intervenții de screening organizat la nivel național pentru depistarea precoce și 
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tratarea corespunzătoare a acestor afecțiuni și prin campanii de informare și 

conștientizare. 

Raportul OMS din 2016 a evidențiat că în România 4.297.711 de cetățeni erau 

fumători. În raport s-a anticipat că circa o treime dintre aceștia sunt predispuși la o 

moarte prematură datorită fumatului. Conform Raportului CE privind starea de 

sănătate în UE – România profilul sănătății în 2017, consumul total de alcool în 

România se situa la același nivel cu media UE (9,6 litri pe cap de locuitor, comparativ 

cu 10 litri în 2014), iar consumul episodic excesiv de alcool reprezintă o problemă de 

sănătate publică serioasă. 

Sănătatea mintală, un drept al omului, ocupă un loc aparte la nivelul UE. Ca 

instrument de facilitare și încurajare a punerii în aplicare a Pactului European de 

Sănătate Mintală în Europa, Comisia Europeană a lansat în anul 2015 un mecanism pe 

internet (on-line) „UE-Compass”, care urmărește colectarea, schimbul și analiza 

informațiilor privind politicile și activitățile statelor membre în domeniul sănătății 

mintale. Nivelul sănătății mintale şi al bunăstării populaţiei reprezintă o resursă 

esențială pentru reuşita României ca economie şi societate bazată pe cunoștințe, care 

trebuie să fie dezvoltată și protejată în mod activ. 

Conform Raportului național al stării de sănătate a populației din 2016, publicat 

de Institutul Național de Sănătate Publică, „datele înregistrate privind incidența și 

prevalența bolilor psihice sunt mult subevaluate în rapoartele periodice”. Raportul 

evidențiază creșterea incidenței bolilor psihice de la 802,8 cazuri la 100 mii de 

locuitori în 2006, de la 1.159,8 cazuri la 100 mii de locuitori în 2015. Conform datelor 

OMS, în România prevalența depresiei a fost de 931.842 de cazuri în anul 2015, 

reprezentând 5% din populația țării. De asemenea, OMS a subliniat corelația dintre 

sinucidere și bolile psihice. Astfel, în 2016, rata de sinucidere a fost în România de 

10,4 la 100 mii de locuitori,incidența la bărbați fiind de de 5 ori mai mare decât la 

femei. 

ȚINTE 2030  în domeniul SĂNĂTĂȚII: 

• Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 

• Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor 

și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile 

medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la 

tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor; 
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• Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la 

sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar 

grupurile vulnerabile și defavorizate; 

• Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze 

sub media UE; 

• Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru 

fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, 

medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, 

reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați; 

• Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui 

mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor; 

• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile; 

• Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile 

prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

• Reducerea mortalității cauzate de boli cronice; 

• Reducerea consumului de substanțe. 

 

 Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Bistrița-Năsăud 
pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei, astfel încât acest judeţ să devină competitiv pe termen lung şi atractiv 
pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului natural şi cultural, material şi 
imaterial, mobil şi imobil şi dezvoltarea unei comunităţi capabile să gestioneze 
resursele în mod eficient şi eficace. Dezvoltarea sistemului de sănătate al județului  
Bistrița-Năsăud este una dintre direcțiile prioritare ale administrației județene, prin 
acțiuni de modernizare și dotare ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, instituție 
aflată în subordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. În ultimii 8 ani, în 
dezvoltarea și dotarea sisteului sanitar din județul Bistrița-Năsăud s-au investit 38,2 
milioane euro/179,5 milioane lei. 

Spitalul Județean Bistrița a primit statut de „Spital Județean de Urgență 

Bistrița”, prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1273 din 16.07.2007 privind 

schimbarea denumirii unei unități sanitare din județul Bistrița-Năsăud. 

Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa este unitate sanitară cu paturi, cu sediul în 

municipiul Bistriţa, B-dul General Grigore Bălan nr. 43. 

Structura organizatorică actuală a spitalului are la bază Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 490/20.05.2010, prin care numărul paturilor a fost stabilit la 1048, din 

care 997 paturi spitalizare continuă, 13 paturi UPU și 38 paturi pentru spitalizare de 

zi. 
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Spitalul Judeţean de Urgență Bistrița funcționează cu organigramă și stat de 

funcții cu un număr total de 1532 de posturi aprobate. 

Activitatea unităţii se desfăşoară în 7 locaţii spitaliceşti, după cum urmează: 

Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul central. Aceasta este situată pe B-dul G-ral 

Grigore Bălan nr. 43, unde își desfăşoară activitatea următoarele secţii, 

compartimente, servicii medicale sau administrative: 

Parter: UPU-SMURD, Centrul de Hemodializă, Laborator de explorări funcționale, 

Serviciul de anatomie patologică, Bloc alimentar, Spălătorie, Zonă administrativă 

(direcțiunea), Birou de internări, Garderoba; 

Etaj 1: Ortopedie și traumatologie, ORL, Urologie, Farmacia, Laborator de analize 

medicale, Laborator de radiologie și imagistică medicală, Sterilizare; 

Etaj 2: Obstetrică-ginecologie (obstetrică), Neonatologie, ATI, Sală de operații OG, 

Săli de nașteri; 

Etaj 3: Cardiologie, Neurologie, Oftalmologie, Bloc operator centralizat (8 săli de 

operații și sterilizare proprie); 

Etaj 4: Medicină internă, Compartiment de endoscopie, Diabet zaharat, nutriție și boli 

metabolice, Chirurgie generală, Obstetrică-ginecologie (ginecologie); 

Etaj 5: Pediatrie, Compartiment asistență socială; 

Etaj 6: Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale. 

Locaţia spitalicească nr. 2 - situată pe str. Ghinzii nr. 26, unde își desfășoară 

activitatea următoarele secţii, compartimente și servicii medicale: Pneumologie, Boli 

cronice (mutate temporar), Laborator de analize medicale - punct de lucru, Laborator 

de radiologie și imagistică medicală - punct de lucru, Dispensar TBC. 

Locaţia spitalicească nr. 3 - situată pe str. Alba-Iulia nr. 7, unde își desfăşoară 

activitatea următoarele secţii, compartimente și servicii medicale: Oncologie 

medicală, Cabinet de oncologie medicală, Boli infecțioase, Cabinet de boli 

infecțioase, Laborator de radiologie și imagistică medicală - punct de lucru (mutate 

temporar), Punct de lucru biologie moleculară RT-PCR al Laboratorului de analize 

medicale - spital; 

Locaţia spitalicească nr. 4 - situată pe B-dul Independenței nr. 30, unde își 

desfăşoară activitatea următoarele secţii, compartimente și servicii medicale: 

Recuperare, medicină fizică și balneologie, Laborator de recuperare, medicină fizică 

și balneologie, Dermatovenerologie, Atelier reparaţii auto. 
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Locaţia spitalicească nr. 5 - situată pe str. Someşului nr. 1, unde își desfăşoară 

activitatea următoarele secţii, compartimente și servicii medicale: Psihiatrie, 

Psihiatrie cronici. 

Locaţia spitalicească nr. 6 - situată pe str. Gării nr. 9-11, unde își desfăşoară 

activitatea Ambulatoriul integrat cu cabinetele de specialitate, Centrul de Sănătate 

Mintală (CSM), Serviciul de Medicină Legală, Centrul Județean de Planificare 

Familială, Cabinet de medicină sportivă, Cabinet de medicina muncii, Cabinet de 

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. 

Locaţia spitalicească nr. 7 (sediul administrativ), situată pe str. Sucevei, nr. 1-3, 

unde se desfăşoară întreaga activitate administrativ-TESA a unităţii (financiar-

contabil, aprovizionare-transport, achiziţii publice, RUNO, salarizare, audit intern). 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa este cea mai mare unitate sanitară 

publică din judeţ care asigură servicii medicale în regim de permanenţă. 

Misiunea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa este să ofere servicii medicale de 

calitate, într-un mediu plăcut şi sigur populaţiei deservite. 

Viziunea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa este de a deveni unul dintre cele mai 

bune spitale, etalon al profesionalismului şi calităţii, dar şi cea mai primitoare unitate 

sanitară din judeţ şi nu numai, atractivă atât pentru pacienţi, cât şi pentru personal. 

Pentru realizarea misiunii și viziunii, precum și pentru a satisface într-o măsură cât 

mai mare necesităţile actuale şi aşteptările viitoare ale pacienţilor, de a le furniza 

servicii medicale de calitate, se vor respecta principiile care stau la baza standardelor 

şi referinţelor privind Managementul Strategic şi Organizaţional, Etică Medicală şi 

Drepturile Pacientului, respectiv: 

• Dezvoltarea activităţii spitalului conform nevoilor de sănătate a populaţiei din 

judeţ, şi nu numai; 

• Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a 

siguranţei pacientului; 

• Asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile medicale de 

sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii şi a resurselor spitalului; 

• Respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale şi a 

grijii faţă de sănătatea pacientului. 

Pentru atingerea obiectivului general al strategiei judeţului, unul dintre 

obiectivele specifice se referă la îmbunătăţirea infrastructurii şi a calităţii serviciilor 

de sănătate, a serviciilor sociale pentru combaterea sărăciei și promovarea incluziunii 

sociale. 
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O parte din aceste proiecte se află în faza de implementare, fiind proiecte 

demarate în anii precedenți, astfel încât criteriile propuse mai jos se pot aplica 

pentru proiectele noi. 

 

Obiectivele de investitii propuse pentru anul 2021 sunt: 

1. „Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 

Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-

Năsăud”; 

2. „Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului Judeţean de 

Urgență Bistriţa, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistriţa, Județul Bistriţa-

Năsăud”; 

3. „U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița -  reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare”; 

4. „U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa - Construire 

heliport pe terasa superioară a spitalului; 

5. Întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI în vederea reabilitării 

corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și Arhiva 

Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. 

Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud; 

6. Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140347; 

7. Extindere pavilion spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu  

pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă” la Spitalul Județean 

de Urgență Bistrița; 

8. Creșterea eficienței energetice la Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa – sediu 

central Bd. G-ral Grigore Bălan, nr. 43. 

 

           Având în vedere cerințele proiectului RAISE:Retro-Digitalizarea Arhivei şi 

Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, Cod 

MySMIS 129687/COD SIPOCA 667, finanțat prin POCA: 
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Propunem următoarele criterii de prioritizaree a investițiilor în domeniul 

sănătate: 

 
Principii 

Criterii de 
prioritizare a 
proiectelor noi 
Domeniul 
SĂNĂTATE 

Criterii de prioritizare a 

investiţiiilor propuse pentru 

domeniul sănătate :  

„Sănătatea înainte de 

toate” 

DA NU 
NU SE 
APLICĂ 

 

1.1.Obiectivele şi 
ţintele 
proiectului sunt 
relevante? 

- Proiectul de investiţii supus 
analizei este inclus în 
strategiile 
naţionale/regionale, conform 
Strategiei Naţionale de 
sănătate, angajamentelor 
asumate de România faţă de 
UE şi OMS; 

□ □ □ 

 - Contribuţia proiectului la 
obţinerea unei mai bune 
calităţi a vieţii, a bunăstării 
cetăţenilor din punct de 
vedere al sănătăţii, în cadrul 
UAT BN. 

□ □ □ 

 - Nivelul de dezvoltare al 
localităţii conform IDUL □ □ □ 

Principiul 1 
Oportunitatea 
proiectului in 
contextul 
strategiilor 
sectoriale sau 
județene 

 
 
 
 
 
 
1.2.Investiţia 
reprezintă  o 
prioritate în 
contextul 
actualei 
strategii de 
dezvoltare? 

-Investiţia urmăreşte 
creşterea accesibilităţii, 
calităţii şi eficacităţii 
serviciilor de sănătate cu 
caracter preventiv; 

□ □ □ 

- Investiţia asigură 
dezvoltarea/ îmbunăţirea 
infrastructurii de sănătate la 
nivel jud.BN în vederea 
reducerii inechităţii în accesul 
la serviciile de sănătate; 

□ □ □ 

- Investiţia vizează 
eficientizarea sistemului de 
sănătate prin accelerarea 
utilizării tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor 
moderne (E- sănătate); 

□ □ □ 
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- Investiţia urmăreşte 
consolidarea sistemelor de 
sănătate centrate pe 
persoană, capacitatea 
sănătăţii publice şi a pregătirii 
în situaţii de urgenţă, 
supravegherii şi răspunsului. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

 

2.1. Proiectul 
este justificat 
economic prin 
studiul de 
fezabilitate, 
memoriul 
tehnico-economic 
sau nota de 
fundamentare? 

-Proiectul de investiţii are 
întocmit un studiu de 
fezabilitate/ memoriul 
tehnico- economic/ nota de 
fundamentare actualizat(e); 

□ □ □ 

 -Obiectivele specifice ale 
proiectului de investiţii sunt 
precis cuantificate; 

□ □ □ 

 -Proiectul de investiţii are 
estimate costurile şi 
beneficiile precum şi 
viabilitatea economică. 

□ □ □ 

Principiul 2 
Justificarea 
economică şi 
socială 

-Proiectul de investiţii sprijină 
utilizarea serviciilor de 
medicină primară de către 
populaţie (inclusiv de tipul 
asistenţei medicale 
comunitare), crearea de 
comunităţi reziliente şi de 
medii de sprijin 

□ □ □ 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Proiectul are 
justificare 
socială? 

- Proiectul de investiţii susţine 
programe de conştientizarea şi 
educarea populaţiei privind 
soluţiile eficace cu caracter 
preventiv; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
contribuie la asigurarea unui 
un sistem eficace de suport 
social, psihologic şi de 
informare a pacienţilor TB şi 
comunităţilor din care fac 
parte; 

□ □ □ 
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- Proiectul de investiţii 
prevede acţiuni orientate pe 
problemele de sănătate 
mintală, diagnosticul timpuriu 
al depresiei şi prevenţia 
sinuciderii; 

□ □ □ 

 - Proiectul de investiţii 
prevede vizează organizarea 
unui sistem de servicii de 
asistenţă comunitară de bază 
medico- sociale integrate şi 
comprehensive, destinate în 
principal grupurilor 
vulnerabile, inclusiv Romi în 
cadrul jud.BN, cu impact 
asupra sanătaţii comunităţilor 
din apropiere. 

□ □ □ 

 

2.3. Impactul de 
mediu 
corespunde 
legislaţiei în 
vigoare? 

- Alinierea la Politicile OMS şi 
UE în privinţa sistemului de 
sănătate publică; 

□ □ □ 

-Respectarea indicatorilor şi 
direcţiilor 
strategice/măsurilor stabilite 
în programul Sănătatea 2020; 

□ □ □ 

-Menţinerea corelării cadrului 
legislativ/normativ naţional cu 
politica europeană comună. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 3 
Suportabilitatea 
şi 
sustenabilitatea 
financiară 

3.1.Cerinţele 
totale de 
finanţare ale 
proiectului 
respectă o 
estimare realistă 
a resurselor 
disponibile? 

-Decizia de finanţare este 
inclusă în proiectul bugetului 
local, în concordanţă cu 
priorităţile de investiţii ale 
jud.BN şi cu gradul de 
pregătire pentru 
implementare; 

□ □ □ 

- Solicitările de finanţare 
pentru noile investiţii sunt 
corelate cu resursele 
disponibile după acoperirea 
cerinţelor de finanţare pentru 

□ □ □ 
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investiţiile în curs; 

- Proiectul de investiţii 
respectă valoarea Indicelui de 
sustenabilitate financiară a 
bugetului local; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
urmăreşte accesibilitatea 
serviciilor de sănătate pentru 
toate categoriile de populaţie. 

□ □ □ 

3.2.Finanţarea 
totală necesită şi 
cofinanţare? 

-Investiţia este realizată în 
baza unui Parteneriat Public-
Privat (PPP), poiectul respectă 
cerinţa ,,condiţii egale pentru 
toată lumea”; 
- Proiectul de investiţii are 
cofinanţare din fonduri 
europene pentru diverse 
probleme de sănătate, cum ar 
fi: prevenirea epidemiilor, 
încurajarea programelor de 
vaccinare, reducere a 
obezităţii. 

□ □ □ 

3.3.Există 
aranjamente 
credibile pt a 
acoperi durabil 
costurile de 
operare şi 
intreţinere 
rezultate odată 
ce proiectul este 
finalizat? 

-Este evaluată implementarea 
proiectului, urmărindu-se să 
se respecte consecvenţa cu 
specificaţia, conformitatea cu 
estimarea de cost aprobată şi 
termenul limită de finalizare; 

□ □ □ 

- Resursele umane şi 
financiare sunt adecvate 
pentru a asigura realizarea 
proiectului şi, ulterior, pentru 
a asigura prestarea serviciilor 
planificate; 

□ □ □ 

- Raportul de finalizare a 
proiectului va evalua şi dacă 
proiectul a început să livreze 
serviciile aşteptate, către 
beneficiari; 

□ □ □ 

- Se evaluează performanţa 
proiectului după ce acesta □ □ □ 
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 devine funcţional, sub 
aspectul obţinerii de venituri 
care să acopere costurile de 
operare şi întreţinere; 

   

- Pot fi atrase fonduri din 
mediul privat pentru operare 
şi intreţinere (închiriere, 
externalizare servicii). 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 4 
Aranjamentele 
pentru 
implementare
/ 
performanţa 
în 
implementare 

4.1 Cât de bine s-
a făcut actuala 
pregătire a 
proiectului? 

-S-a constatat existenta unei 
documentaţii detaliate şi 
informarea factorilor 
interesaţi în implementarea 
proiectului; 

□ □ □ 

- Studiul de fezabilitate 
include o evaluare a costurilor 
de funcţionare şi mentenanţă 
ale investiţiei, calculate la 
preţurile de la momentul 
elaborării sale; 

□ □ □ 

- Bugetul proiectului de 
investiţii, costurile de 
funcţionare şi mentenanţă ale 
investiţiei au la bază 
previziuni ale evoluţii 
preţurilor conform estimărilor 
Ministerului Finanţelor 
Publice; 

□ □ □ 

-Proiectul a parcurs cu succes 
etapele de selectare şi 
bugetare; 

□ □ □ 

- Proiectul va fi implementat 
în perioada planificată pentru 
finalizare; 

□ □ □ 

- Proiectul răspunde nevoilor 
comunităţii, pe probleme de 
sănătate; 

□ □ □ 
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  - Au fost identificate şi 
evaluate riscurile şi 
incertitudinile, calitativ sau 
cantitativ, pentru fiecare fază 
a proiectului; 

□ □ □ 

-Vor fi selectate doar acele 
proiecte care întrunesc 
„scorul minim privind gradul 
de pregătire’’. 

□ □ □ 

4.2 S-au definit 
indicatorii 
corespunzători 
pentru progresul 
și performanţa 
proiectului şi au 
fost proiectate 
aranjamente 
adecvate pentru 
monitorizare şi 
evaluare? 

-Sunt definiţi indicatorii 
necesari pentru evaluarea 
progresului şi a performanţei 
investiţie; 

□ □ □ 

- Există indicatori calculaţi 
pentru fiecare 
etapă/activitate intermediară 
a proiectului; 

□ □ □ 

-Există un plan etapizat cu 
termene ferme pentru 
realizarea investiţiei; 

□ □ □ 

- Există metode şi instrumente 
pentru evaluarea progresului. □ □ □ 

4.3 Există o 
structură de 
management şi 
de proiect 
identificată care 
răspunde de 
progresul 
implementării? 

- Este desemnat un 
manager/director de proiect 
care va asigura livrarea la 
timp a proiectului; 

□ □ □ 

- Persoanele desemnate au 
experienţă în implementarea 
unor proiecte similare; 

□ □ □ 

- Organizaţia responsabilă cu 
implementarea are 
capacitatea de a dezvolta şi 
realiza obiectivele proiectului; 

□ □ □ 
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 - Se urmăreşte îmbunătăţirea 
actului de management de 
proiect la nivelul ministerelor 
de resort; 

□ □ □ 

- Are loc evaluarea 
performanţei proiectului de 
investiţii, după ce acesta este 
realizat; 

□ □ □ 

- Se intocmeşte Raportul de 
finalizare a proiectului care va 
evalua dacă şi în ce măsură 
investiţia a început să livreze 
serviciile aşteptate către 
beneficiari. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

 
 

4. „Asistență socială, de la oameni, pentru oameni!” în județul 

Bistrița-Năsăud. Criterii de prioritizare pentru anul 2021. 

 

Comisia Europeană sprijină şi completează politicile statelor membre în 

domeniile protecţiei sociale şi incluziunii sociale. 

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii stabileşte obiective care urmăresc să scoată cel puţin 20 de milioane de 

persoane din sărăcie şi excluziune socială şi să crească rata de ocupare a forţei de 

muncă la 75 % pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani. Iniţiativele emblematice 

ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Platforma europeană de combatere a sărăciei 

şi excluziunii sociale şi Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă, sprijină 

eforturile îndreptate către realizarea acestor obiective. 

Prin intermediul Pachetului privind investiţiile sociale, Comisia furnizează 

orientări statelor membre, pentru a le ajuta să-şi modernizeze sistemele de protecţie 

socială, cu obiectivul investiţiei sociale de-a lungul vieţii. 

Pachetul de măsuri vine în completarea următoarelor iniţiative: 

• Pachetul privind ocuparea forţei de muncă, prin care se stabileşte calea de 

urmat către o redresare generatoare de locuri de muncă; 

• Cartea albă privind pensiile, care prezintă o strategie pentru garantarea unor 

pensii adecvate, sustenabile şi sigure; 
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• Pachetul privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, care 

abordează în mod special situaţia tinerilor. 

Semestrul european stabileşte cadrul de care este nevoie pentru a orienta şi 

monitoriza reformele economice şi sociale pe care trebuie să le implementeze ţările 

UE în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Problemele şi soluţiile 

propuse sunt menţionate în recomandările adresate fiecărei ţări. 

Întrucât politicile sociale sunt parte integrantă a Strategiei Europa 2020, Comisia 

sprijină şi eforturile statelor membre menite să abordeze problemele sociale prin 

acţiunile prevăzute de Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii 

sociale şi de Pachetul de măsuri privind investiţiile sociale, ca şi prin fondurile UE, în 

special Fondul social european. 

Comisia cooperează cu statele membre prin intermediul Comitetului pentru protecţie 

socială, folosind metoda deschisă de coordonare (MDC), în domenii precum 

incluziunea socială, sănătatea, îngrijirile pe termen lung şi pensiile (MDC în domeniul 

social). 

         Metoda deschisă de coordonare în domeniul social este un proces voluntar 

pentru cooperarea politică, bazat pe stabilirea unor obiective comune şi evaluarea 

progreselor înregistrate prin utilizarea unor indicatori comuni. Acest proces implică şi 

colaborarea strânsă cu părţile interesate, inclusiv cu partenerii sociali şi societatea 

civilă. 

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pe perioada 2020 - 2023 

urmăreşte ca, în acord cu politica europeană şi naţională de incluziune socială şi 

combatere a sărăciei şi cu strategiile existente la nivelul județului, să creeze şi să 

implementeze un sistem performant şi eficient de furnizare a serviciilor sociale bazat 

pe o abordare integrată, participativă, multisectorială şi interinsituţională, bazat pe 

standardele minime de calitate în furnizarea serviciilor sociale. 

Strategia Europa 2020 propune pentru domeniul asistenţă socială creşterea favorabilă 

incluziunii, prin promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

La nivel naţional, există o serie de strategii sectoriale care se adresează grupurilor 

vulnerabile, persoanelor care au nevoie de protecţie, de sprijin social şi de 

respectarea drepturilor omului. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale are în 

vedere: 

- Programul Naţional de Reformă (PNR); 

- Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând 

Minorităţii Romilor 2012-2020; 
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- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru 

perioada 2015-2020; 

- Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SNOFM) 2014-2020; 

- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020; 

- Strategia Naţională pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 2015-

2020; 

- Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a 

Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterii violenţei 

domestice 2018-2021; 

- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 

2014¬2020; 

- Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia 

Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020; 

Strategiile privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei protejează, apără şi 

garantează drepturile omului şi copilului, aşa cum sunt menţionate în Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în 

contextul ansamblului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea 

copilului, în asistenţa persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte 

persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi faptul că eforturile societăţii 

trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea 

responsabilităţilor. 

Responsabilizarea familiei, în spiritul cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale, 

nu se poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă 

copiii şi familiile acestora. 

Implementarea acestei strategii va asigura creşterea calităţii vieţii beneficiarilor 

serviciilor de asistenţă socială, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte 

standardele minime naţionale care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem 

competent, coerent şi unitar. 

Strategiile integrate de dezvoltare durabilă pentru perioada 2017 - 2023 au ca punct 

de plecare îmbunătăţirea serviciilor sociale pentru toate categoriile defavorizate sau 

categorii aflate în situaţii de risc. Strategia menţionează importanţa cunoaşterii 

nevoilor specifice diferitelor grupuri vulnerabile şi adaptarea serviciilor sociale la 

aceste nevoi. 
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Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri 

şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori 

comunităţilor. 

  Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, 

complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii 

de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 

Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea 

capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, 

creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

   Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel încât: 

 a) beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale să constituie un pachet unitar 

de măsuri corelate şi complementare; 

 b) serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, în cazul în 

care costul acestora şi impactul asupra beneficiarilor este similar; 

 c) să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităţii şi eficienţei lor pentru 

a fi permanent adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor; 

 d) să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor; 

 e) să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de 

stat sau de comunitate. 

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de 

substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea 

asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării 

incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror 

drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege. 

   Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se 

clasifică astfel: 

 a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale 

persoanei singure sau familiei; 

 b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai 

ale persoanei singure sau familiei; 

 c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de 

beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei. 
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Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, are în vedere: 

 a) evaluarea veniturilor băneşti reprezentate de toate veniturile realizate în ţară sau 

în afara graniţei ţării, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de 

stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii, 

ajutoare cu caracter permanent, alte creanţe legale; 

 b) evaluarea bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea 

bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă. 

   Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel: 

 a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului 

de excluziune socială; 

 b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei; 

 c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale; 

 d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite. 

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de 

excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii 

punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale: 

 a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru 

categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie; 

 b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca 

măsuri individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară; 

 c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, 

acordate pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor 

etc.; 

 d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, 

susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale; 

 e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul 

programelor de sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii 

defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe 

pentru suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de 

educaţie; 

 f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care 

au obţinut protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de lege; 

 g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la 

comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege. 

  Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, 

educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale: 
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 a) alocaţii pentru copii; 

 b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor; 

 c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor; 

 d) facilităţi, în condiţiile legii. 

    Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale 

se acordă atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării 

şi garantării exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi 

participării depline la viaţa societăţii. 

   Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea 

persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele: 

 a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 b) indemnizaţii de îngrijire; 

 c) facilităţi, în condiţiile legii. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița-Năsăud 

(DGASPC) funcţionează ca instituţie publică de interes județean, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ce are rolul de a 

identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

          Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate în județ, un 

sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o 

securitate socială universală şi cuprinzătoare. 

Având în vedere creșterea numărului problemelor cu caracter social, 

complexitatea acestora și  extinderea grupurilor vulnerabile ale căror nevoi trebuie 

satisfăcute,  a fost necesară elaborarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale 2016-2020 Județul Bistrița-Năsăud, care să vină în sprijinul 

persoanelor defavorizate prin oferirea de servicii sociale calitative. Acest obiectiv 

reprezintă o prioritate de maximă importanță, atât pentru instituția DGASP, cât și 

pentru județul Bistrița-Năsăud. 

         Elaborată în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor 

Sociale are ca drept scop instituirea unei politici unitare și eficiente în vederea 

asigurării unor servicii sociale incluzive și calitative tuturor grupurilor defavorizate 

existente în județul Bistrița-Năsăud. 
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La elaborarea strategiei judeţene s-au avut în vedere obiectivele stabilite la nivel 

naţional, prin strategiile elaborate în domeniul social pentru diferite grupuri ţintă. 

Astfel, prezenta strategie s-a raportat la următoarele documente de bază elaborate la 

nivel național: 

-  Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020; 

- Strategia Națională pentru protecția persoanelor cu handicap "O societate fără 

bariere pentru persoanele cu dizabilități"; 

- Strategia Națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor 

vârstnice 2015-2020. 

          Strategia conține și un Plan de acțiuni care cuprinde o serie de obiective ce se 

urmăresc a fi îndeplinite pentru fiecare categorie de beneficiari în parte, fiind 

stabilite de asemenea acțiuni concrete în vederea atingerii acestor obiective. Odată 

cu implementarea  Strategiei și a Planului de acțiuni conceput pentru aplicarea 

efectivă a acesteia, se propune asigurarea la nivelul județului a unui sistem de servicii 

sociale cu caracter proactiv, capabil să răspundă nevoilor persoanelor aflate în 

dificultate. 

Proiectele de investiții adunate sub genericul „De la oameni pentru oameni” 

propuse pentru anul 2021 sunt: 

1.Realizare Documentație tehnico-economică și execuție pentru realizarea 

obiectivului Restructurare  CPC Beclean; 

2. Proiectul "Apropierea de comunitate și siguranță"- "Construire a 3 locuințe protejate 

- oraș Beclean și reconversie spații în Centru de zi - oraș Beclean";                          

3.Realizare Documentație tehnico-economică și execuție pentru realizarea 

obiectivului: Reabilitare ascensoare CRRNA Beclean; 

4.Realizare Documentație tehnico-economică și execuție pentru realizarea 

obiectivului: Consolidare și amenajare teren Casa de Tip Familial Bistrița, Ion Pop 

Reteganu nr. 38; 

5.Realizare Documentație tehnico-economică și execuție pentru realizarea 

obiectivului: Consolidare și amenajare teren Casa de Tip Familial nr. 1, Năsăud, Piața 

Unirii nr. 11B; 

6. Proiectul "Construirea și dotarea a 3 Case de tip familial  și a unui Centru de zi" – 

oraș Beclean;  

7. Proiectul "Construirea și dotarea a  4 Case de tip familial  și  modernizarea unui 

Centru de zi" – oraș Beclean;  

 8. Proiectul "Construirea și dotarea a 3 Case de tip familial  și a unui Centru de zi" – 

oraș Beclean; 
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9. Proiectul "Construirea și dotarea a  4 Case de tip familial  și  modernizarea unui 

Centru de zi" – oraș Beclean; 

 10. Proiectul "Construirea și dotarea a 3 Case de tip familial  și a unui Centru de zi" – 

oraș Beclean; 

 11. Proiectul "Construirea si dotarea a  4 Case de tip familial  și  modernizarea unui 

Centru de zi" – or. Beclean; 

12. Proiectul "Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative  a copiilor" ;  

13. Proiectul "Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative  a copiilor"; 

 

Având în vedere: 

- Cerinţele proiectului RAISE:Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea 

Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, Cod MySMIS 129687/COD 

SIPOCA 667 finanțat prin POCA; 

-  prevederile Ghidului pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional 

din administraţia publică locală; 

- Strategia de dezvoltare a Serviciilor sociale în România, perioada 2019 - 2023; 

-        Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020 Județul 

Bistrița-Năsăud; 

- Legislaţia menţionată anterior, 
 

Propunem următoarele criterii de prioritizare a investiţiilor în domeniul Asistenţă 

Socială: 

 

Principii Criterii de 
prioritizare a 
proiectelor noi 
Domeniul: 
Asistenţă 
Socială 

Criterii de prioritizare a 
investiţiiilor propuse pentru 
domeniul Asistenţă Socială, 
aferente UAT BN– De la 
oameni pentru oameni 

DA NU Nu se 
aplică 

Principiul 1 
Oportunitatea 
proiectului in 
contextul 
strategiilor 
sectoriale sau 
judetene 

1.1. Obiectivele 
şi ţintele 
proiectului sunt 
relevante? 

- Proiectul de investiţii supus 
analizei este inclus în 
strategiile naţionale/ 
regionale, conform Master - 
Planurilor regionale şi 
angajamentelor asumate de 
România; 

□ □ □ 
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- Proiectul contribuie la 
asigurarea unei mai bune 
calităţi a serviciilor sociale 
aferente unor categorii de 
cetăţeni. 

 

1.2. Investiţia 
reprezintă o 
prioritate în 
contextul 
actualei 
strategii de 
dezvoltare? 

- Nivelul de dezvoltare al 
localităţii conform IDUL; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
propune construirea de noi 
aşezăminte/ extinderea/ 
dezvoltarea/ modernizarea 
celor existente, având 
menirea de a asigura 
standardele europene şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă pentru copii şi adulţi cu 
dizabilităţi/ persoanelor 
vârstnice; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
urmăreşte implementarea 
unor programe, care au ca 
rezultat protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului; 

□ □ □ 

  - Proiectul de investiţii 
promovează acţiuni pentru 
protecţia, prevenirea şi 
combaterea marginalizării 
sociale a categoriilor 
defavorizate; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
propune construirea/ 
identificarea unor locaţii 
pentru cazarea în regim de 
urgenţă a victimelor violenţei 
domestice; 

□ □ □ 
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- Proiectul de investiţii 
permite monitorizarea 
cetăţenilor beneficiari de 
asistenţă socială şi contribuie 
la îmbunătăţirea stării de 
sănătate a cetăţenilor. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” 
urmează punctarea criteriului. 

   

Principiul 2 
Justificarea 
economică şi 
socială 

2.1. Proiectul 
este justificat 
economic prin 
studiul de 
fezabilitate, 
memoriul 
tehnico- 
economic sau 
nota de 
fundamentare? 

-Proiectul de investiţii are 
întocmit un studiu de 
fezabilitate/ memoriul 
tehnico- economic/ nota de 
fundamentare actualizat(e); 

□ □ □ 

-Obiectivele specifice ale 
proiectului de investiţii sunt 
precis cuantificate; 

□ □ □ 

-Proiectul de investiţii are 
estimate costurile şi 
beneficiile precum şi 
viabilitatea economică. 

□ □ □ 

 

2.2. Proiectul 
are 
justificare 
socială? 

- Proiectul de investiţii 
prevede sprijinirea 
persoanele cu venituri 
reduse; 

□ □ □ 

-Proiectul de investiţii 
susţine programe de 
educare, protecţie a copiilor 
aflaţi în situaţii de abandon 
sau provin din familii cu 
venituri reduse; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
susţine programe de 
protecţie a persoanelor 
adulte aflate în situaţii 
deosebite (părăsire 
domiciliu, victime ale 
violenţei domestice, 
persoane vârstnice, etc.). 

□ □ □ 
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2.3. Impactul de 
mediu 
corespunde 
legislaţiei în 
vigoare? 

-Programele de investiţii care 
urmăresc construire/ 
modernizarea de aşezăminte 
destinate beneficiarilor de 
servicii de asistenţă socială 
deţin aviz favorabil de la 
autorităţile competente pe 
domeniul mediu. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” 
urmează punctarea criteriului. 

   

Principiul 3 

Suportabilitate 

și 
sustenabilitate
a 

financiară 

3.1. Cerinţele 
totale de 
finanţare ale 
proiectului 
respectă o 
estimare realistă 
a resurselor 
disponibile? 

- Decizia de finanţare este 
inclusă în proiectul bugetului 
local, în concordanţă cu 
priorităţile de investiţii ale 
jud.BN şi cu gradul de 
pregătire pentru 
implementare; 

□ □ □ 

- Solicitările de finanţare 
pentru noile investiţii sunt 
corelate cu resursele 
disponibile după acoperirea 
cerinţelor de finanţare 
pentru investiţiile în curs; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
respectă valoarea Indicelui 
de sustenabilitate financiară 
a bugetului local; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
urmăreşte accesul egal la 
serviciile de asistenţă socială 
pentru toate persoanele 
solicitante. 

□ □ □ 



 

 
Județul Bistrița-Năsăud 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 www.poca.ro  

 
36 

 

3.2. Finanţarea 
totală necesită 
şi cofinanţare? 

- Proiectul de investiţii 
prevede posibilitatea 
accesării de fonduri 
nerambursabile: fonduri 
structurale, fonduri ale 
Băncii Mondiale, fonduri din 
mecanismele financiare 
bilaterale etc; 

- Proiectul de investiţii 
susţine implicarea ONG-urilor 
din domeniul asistentei 
sociale in parteneriate cu 
DGASPC. 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

- Este evaluată 
implementarea proiectului, 
urmărindu-se să se respecte 
consecvenţa cu specificaţia, 
conformitatea cu estimarea 
de cost aprobată şi termenul 
limită de finalizare 

□ □ □ 

3.3. Există 
aranjamente 
credibile pt a 
acoperi durabil 
costurile de 
operare şi 
intreţinere 
rezultate odată 
ce proiectul este 
finalizat? 

- Resursele umane şi 
financiare adecvate sunt 
asigurate pentru a asigura 
realizarea proiectului şi, 
ulterior, pentru a asigura 
prestarea serviciilor 
planificate; 

□ □ □ 

- Raportul de finalizare a 
proiectului va evalua şi dacă 
proiectul a început să livreze 
serviciile aşteptate, către 
beneficiari; 

□ □ □ 
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- Se evaluează performanţa 
proiectului după ce acesta 
devine funcţional; se vor 
analiza eficienţa şi 
eficacitatea proiectului cu 
propunerile studiului de 
fezabilitate; 

□ □ □ 

-Există resurse pentru a 
acoperi durabil costurile de 
operare şi întreţinere după 
finalizarea investiţiei. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” 
urmează punctarea criteriului. 

   

Principiul 4 
Aranjamentele 
pentru 
implementare/ 
performanţa în 
implementare 

4.1 Cât de bine 
s-a facut actuala 
pregatire a 
proiectului? 

-S-a constatat existenta unei 
documentaţii detaliate şi 
informarea factorilor 
interesaţi în implementarea 
proiectului; 

□ □ □ 

- Studiul de fezabilitate 
include o evaluare a 
costurilor de funcţionare şi 
mentenanţă ale investiţiei, 
calculate la preţurile de la 
momentul elaborării sale; 

□ □ □ 

- Bugetul proiectului de 
investiţii, costurile de 
funcţionare şi mentenanţă 
ale investiţiei au la bază 
previziuni ale evoluţii 
preţurilor conform 
estimărilor Ministerului 
Finanţelor Publice; 

□ □ □ 

 -Proiectul a parcurs cu 
succes etapele de selectare 
şi bugetare; 

□ □ □ 

- Proiectul va fi implementat 
în perioada planificată 
pentru finalizare; 

□ □ □ 
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- Proiectul răspunde nevoilor 
comunităţii, pe probleme de 
asistenţă socială; □ □ □ 

- Au fost identificate şi 
evaluate riscurile şi 
incertitudinile, calitativ sau 
cantitativ, pentru fiecare 
fază a proiectului; 

□ □ □ 

-Vor fi selectate doar acele 
proiecte care întrunesc 
„scorul minim privind gradul 
de pregătire’’. 

□ □ □ 

4.2 S-au definit 
indicatorii 
corespunzători 
pentru progresul 
şi performanţa 
proiectului şi au 
fost proiectate 
aranjamente 
adecvate pentru 
monitorizare şi 
evaluare? 

-Sunt definiţi indicatorii 
necesari pentru evaluarea 
progresului şi a performanţei 
investiţiei; 

□ □ □ 

-Există indicatori calculaţi 
pentru fiecare 
etapă/activitate 
intermediară a proiectului; 

□ □ □ 

-Există un plan etapizat cu 
termene ferme pentru 
realizarea investiţei; 

□ □ □ 

Există metode şi instrumente 
pentru evaluarea progresului. 

□ □ □ 

4.3 Există o 
structură de 
management şi 
de proiect 
identificată care 
răspunde de 
progresul 
implementării? 

-Este desemnat un 
manager/directorul de 
proiect care va asigura 
livrarea la timp a proiectului; 

□ □ □ 

-Persoanele desemnate au 
experienţă în implementarea 
unor proiecte similare; 

□ □ □ 

-Organizaţia responsabilă cu 
implementarea are 
capacitatea de a se dezvolta 
sau de a atinge rezultatele 
proiectului propus; 

□ □ □ 
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- Se urmăreşte îmbunătăţirea 
actului de management de 
proiect la nivelul 
ministerelor de resort; 

□ □ □ 

- Are loc evaluarea 
performanţei proiectului de 
investiţii, după ce acesta 
devine funcţional. 

□ □ □ 

- Se intocmeşte Raportul de 
finalizare a proiectului care 
va evalua dacă şi în ce 
măsură investiţia a început 
să livreze serviciile aşteptate 
către beneficiari. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” 
urmează punctarea criteriului. 

   

 
 

5. Infrastructura de transport, „Județul Bistrița-Năsăud, Poarta 

Transilvaniei!”. Criterii de prioritizare pentru anul 2021. 

 

Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ 

asupra stării economice și sociale a țării, este absența unei rețele satisfăcătoare de 

transport rutier rapid (autostrăzi și drumuri expres). România are în acest moment 

puțin peste 500 de kilometri de autostradă în operare și aproximativ 250 de kilometri 

de autostradă în construcție. 

Modernizarea și dezvoltarea transportului trebuie abordate plecând de la 

principiul asigurării siguranței și securității. România trebuie să se alăture în acest 

domeniu infrastructurii europene și mondiale ținând cont de nevoile specifice 

românilor. Dezvoltarea economică a României poate fi sustenabilă prin dezvoltarea 

infrastructurii de transport. România trebuie să valorifice proiectele de infrastructură 

actuale sau aflate în derulare și să găsească soluții de transport noi, performante. 

Principiile unui transport puternic, european, trebuie să respecte: 

- Asigurarea siguranței și securității pentru călători și pentru marfă, printr-un 

management de calitate și prin proceduri clare și operaționale; 
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- Creșterea beneficiilor pentru utilizatori, prin satisfacerea nevoilor de 

mobilitate și transport, creșterea confortului, asigurarea serviciilor de urgență și 

salvare în cazul catastrofelor naturale, accesibilitatea pentru persoanele vârstnice sau 

cu mobilitate redusă; 

- Coeziunea și conectivitatea regională, prin reducerea decalajelor dintre 

regiuni; 

- Eficiența, prin eliminarea blocajelor, interconectarea tuturor modurilor de 

transport, promovarea unui transport de bună calitate, aplicarea tehnologiilor 

inovatoare. 

Evoluția societății a impus un mod de viață accelerat, în care pot fi competitive 

doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o infrastructură rezilientă și o 

industrie durabilă. Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o 

industrie eficientă și durabilă. Promovarea industrializării necesită recunoașterea 

importanței „economiei bazate pe cunoaștere” pentru avantajul competitiv necesar. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035 

propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile, pentru a 

sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, integrarea întreprinderilor 

mici și mijloci în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea infrastructurii și 

reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin 

adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea 

cercetării științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților 

tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea 

semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare. 

Domeniul transporturilor este considerat prioritar în contextul planurilor de 

dezvoltare ale României, date fiind relațiile sale de interdependență cu celelalte 

ramuri ale economiei naționale, valoarea serviciilor oferite pentru populație și 

impactul considerabil asupra mediului. Segmentele principale sunt rutier, feroviar, 

fluvial, maritim și aerian. Deficiențe majore înregistrează sustenabilitatea, eficiența 

economică, siguranța, impactul asupra mediului, contribuția la dezvoltarea altor 

ramuri ale economiei, aportul la asigurarea conectivității interne și externe și la 

asigurarea finanțării pentru investiții. Referitor la infrastructura de rutier, 

autostrăzile și drumurile de interes național și european reprezintă doar 21% din 

rețea. 

Aproape 90% din rețeaua de drumuri este la standardul de o singură bandă pe 

sens și se află, conform clasificării acceptate, doar în proporție de 50% în stare bună, 

30% în stare medie și 20% în stare proastă. Această situație clasează România pe 
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primul loc în Europa privind rata mortalității prin accident rutier, de 94 decese la 1 

milion de locuitori, față de 60 în UE; de 259 decese la 10 miliarde pasageri/km, față 

de 61 în UE; de 466 decese la 1 milion de vehicule auto, față de 126 în UE. De 

asemenea, rata accidentelor auto în care sunt implicați pietoni este cu mult peste 

media UE.  

Conform Eurostat, în 2013 pietonii implicați în accidente rutiere reprezentau 

22% din total mortalități rutiere, în timp ce în România înregistra 38% în 2017. 

Rețeaua fevoriară în exploatare avea o lungime totală de 10.774 km din care 72% era 

de tip linie simplă, în comparație cu media UE de 59% și doar 37% din liniile feroviare 

erau electrificate, față de 52% media UE. În perioada 2004-2017,  numărul de călători  

s-a diminuat cu 30,3%, de la aproximativ 99 la 69 milioane călători/an. 

Piața transportului feroviar de mărfuri s-a restrâns considerabil din cauza 

declinului industriei grele. Volumul de mărfuri transportate pe calea ferată a scăzut 

de la 67 milioane tone în 2008, la 56 milioane în 2017. În plus, dezvoltarea 

transportului rutier de mărfuri a condus la diminuarea cotei de piață a celui feroviar, 

de la 19,1 % în 2011 la 15,4% în anul 2017. 

Viteza de rulare la transportul de călători este în România de 44-46 km/h, de 

două ori mai lentă decât în Marea Britanie sau Germania, situație explicabilă doar în 

parte, prin relieful muntos al țării, dar accentuată de opririle numeroase, timpii de 

staționare și alți factori tehnici. Siguranța transportului feroviar este destul de bună, 

dar încă se înregistrează un număr mare de decese (58 de decese pe rețeaua de cale 

ferată administrată de CNCF „CFR – S.A. în perioada 2007-2011) din cauza sinuciderilor 

și accidentelor auto la trecerile la nivel cu calea ferată. 

Transportul naval ocupă locul al treilea în UE, din punctul de vedere al ponderii 

mărfurilor transportate pe căi navigabile interioare, valori în tone-kilometrii, datorită 

faptului că România deține 44% din sectorul navigabil al Dunării și canalele Dunăre-

Marea Neagră și Poarta Albă-Midia-Năvodari. Complexul portuar Constanța, cu o 

capacitate anuală deoperare de aprox. 1,8 milioane TEU cu posibilitatea de extindere 

de până la 2,5 milioane TEU,oferă perspective de dezvoltare în continuare a 

transportului pe căi navigabile interioare și a celui maritim. 

          Cu un număr total de 20,2 milioane pasageri, în 2017 (comparativ cu 783 de mii 

în 2007) serviciile aeriene au ocupat un loc important și în creștere în cadrul 

activităților de transport. România dispune de 17 aeroporturi. 

Transportul intermodal se află într-un stadiu incipient în România, dar are un 

potențial ridicat, mai ales în operațiunile de tranzit. Terminalele trimodale (fluvial, 
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feroviar și rutier) de la Galați și Giurgiu au perspective favorabile de dezvoltare, în 

special prin operarea în regim containerizat. 

Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) joacă un rol crucial în asigurarea 

libertăţii de mişcare a pasagerilor şi bunurilor în Uniunea Europeană. Aceasta include 

toate modurile de transport şi suportă aproximativ jumătate din traficul de pasageri şi 

marfă. Unul din obiectivele importante in ceea ce priveste crearea unei retele 

intermodale, este asigurarea alegerii celui mai potrvit mod de transport pentru 

fiecare etapa a calatoriei. 

Construcţia reţelei trans-Europene de transport reprezintă un factor major 

pentru stimularea competitivităţii economice şi dezvoltării durabile a Uniunii 

Europene care contribuie la implementarea şi dezvoltarea Pieţei Interne, precum şi la 

creşterea coeziunii economice şi sociale. 

Dezvoltarea TEN-T presupune interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor 

naţionale de transport precum şi accesul la acestea. 

În 2020, TEN-T a inclus 89.500 Km de drumuri şi 94.000 Km de cale ferată, 

incluzând aproximativ 20.000 Km de linii de mare viteză, pe care să se circule cu o 

viteză de cel puţin 200 Km/h. Sistemul de căi navigabile interioare se va măsura 

11.250 Km, care vor include 210 porturi fluviale. Reţeaua TEN-T a inclus, de 

asemenea, un număr de 294 de porturi maritime şi 366 de aeroporturi. 

Finalizarea reţelei TEN-T va avea un impact major în reducerea timpului 

călatoriei pentru pasageri şi bunuri şi în acelaşi timp va aduce importante beneficii 

mediului prin diminuarea poluării. 

În afara surselor de finanţare provenite din Instrumentele Structurale acordate 

de Comisia Europeană (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de 

Coeziune), dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport a reţelei TEN-T 

mai beneficiază de sprijinul fondurilor europene alocate în cadrul Programului TEN-T. 

Obiectivul Programului TEN-T vizează finanţarea proiectelor (studii şi lucrări) în 

domeniul transporturilor (aerian, naval, rutier, feroviar) care se adresează extinderii 

şi modernizării reţelei trans-europene de transport, în acest sens fiind alocat un buget 

total de 8,013 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. Acest buget va putea fi 

accesat atât în cadrul Programelor Anuale, pentru care se vor lansa cereri de oferte 

de proiecte în fiecare an al perioadei de referinţă 2007-2013, dar şi în cadrul 

Programelor Multianuale a căror perioada de implementare acoperă în întregime 

perioada 2014-2020. 

Obiectivul general al politicilor prioritare de investiţii cuprinse în Programul 

Operaţional Sectorial de Transport este promovarea unui sistem de transport care să 
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permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi 

bunurilor. Aceste politici prioritare de investiţii în sectorul transporturi sunt împărţite 

în patru axe principale: 

• Axa 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T pentru asigurarea 

sustenabilităţii sistemului de transport integrat în reţelele de transport UE; 

• Axa 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în 

afara Axelor prioritare TEN-T pentru asigurarea sustenabilităţii sistemului naţional de 

transport; 

• Axa 3: Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor 

pentru reţelele de cale ferată naţională şi TEN-T; 

• Axa 4: Modernizarea sectorului de transport pentru asigurarea unui grad ridicat 

de protecţie a mediului, sănătate şi siguranţă a pasagerilor. 

Până la finalul anului 2030, conform obligaţiilor României şi prevederilor 

legislative europene, în România reţeaua rutieră TEN-T centrală va trebui finalizată la 

nivel de autostradă sau drum expres. 

 

La nivelul Județului Bistrița-Năsăud, sectorul infrastructură de transport este 

considerat prioritar. În ultimii 8 ani, s-au asfaltat și sunt în curs de asfaltare 596 

km de drumuri județene, 1041 km drumuri comunale, 846 km drumuri forestiere 

și agricole și s-au construit zeci de poduri și podețe. 

 

 În domeniul infrastructura de transport sunt previzionate următoarele 

obiective de investiții majore: 

1. Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - 

Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică 

(DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. 

Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4”,  COD SMIS 117955; 

2. Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - 

Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 

17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, 

jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 1 Tronson 2, Cod SMIS Proiect: 109939; 

3. Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul 

județului Bistrița-Năsăud” Cod SMIS Proiect: 125108; 

    4.   Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului 

Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului”, Cod SMIS Proiect: 125111;  
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    5.  Conectarea la rețeaua TEN-T comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud,  

limitrofe DJ 172 și DJ 173, CodSMIS Proiect: 125113;  

6. Conectarea la reteaua TEN-T a comunităților rurale din Vestul județului Bistrita-

Năsăud, COD SMIS 125120; 

7.  Conectarea la reteaua TEN-T a comunităților rurale din Estul județului Bistrita-

Năsăud, COD SMIS 125121. 

 

 

Având în vedere: 

- Cerinţele proiectului RAISE:Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea 

Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, Cod MySMIS 

129687/COD SIPOCA 667 finanțat prin POCA; 

             -Ghidul pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din 

administraţia  publică locală; 

- Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2019-2023; 

- Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin Ordinul 

Ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea 

Strategiei de transport intermodal cu modificările şi completările ulterioare; 

- Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 

2035, Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru 

oameni; 

- Hotărârea nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate 

prin Hotărârea Guvernuluinr. 225/2014, 

-   Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-

2020; 

-      Planul de dezvoltare regională Nord-Vest 2021-2027; 

-      Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 
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Propunem următoarele criterii de prioritizare a investiţiilor în sectorul de 

Infrastructură de transport: 

Principii 
Criterii de 

prioritizare a 

proiectelor noi 

Criterii de prioritizare 
propuse pentru sectorul de 
infrastructură de transport 
la nivel UAT JUDEȚUL BN - 
“Județul Bistrița-Năsăud, 
Poarta Transilvaniei” 

DA NU 
NU SE 
APLICĂ 

Principiul 1 
Oportunitatea 
proiectului in 
contextul 
strategiilor 
sectoriale sau 
naţionale 

1.1. Obiectivele 
şi ţintele 
proiectului sunt 
relevante? 

- Proiectul de investiţii 
supus analizei este inclus în 
strategiile 
naţionale/regionale, 
conform Master-Planurilor 
regionale şi angajamentelor 
asumate de România, pe 
sectorul de infrastructură 
de transport; 

□ □ □ 

- Proiectul contribuie la 
obţinerea unei mai bune 
calităţi a vieţii cetăţenilor 
din punct de vedere al 
aspectelor legate de 
activitatea de transport în 
cadrul Județului BN 

□ □ □ 

1.2 Investiţia 
reprezintă o 
prioritate în 
contextul 
actualei strategii 
de dezvoltare 
locale? 

- Nivelul de dezvoltare al 
localităţii conform indicelui 
dezvoltării umane locale 
(IDUL); 

□ □ □ 

- Investiţia este destinată 
cetăţenilor  jud.BN fără 
drum acces la principalele 
drumuri locale/platforme 
industriale; 

□ □ □ 

- Investiţia permite 
transferarea transportului 
individual către transportul 
public; 

□ □ □ 
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- Investiţia urmăreşte 
promovarea transportului 
multimodal şi moderarea 
necesităţilor de transport; 

□ □ □ 

- Investiţia permite 
introducerea unor noi rute 
de transport în special din 
cartierele cu populaţie cu 
venituri modeste, cu scopul 
de a garanta siguranţa 
copiilor care merg la scoală 
cu mijloace de transport în 
comun; 

□ □ □ 

- Investiţia vizează 
extinderea infrastructurii de 
transport către viitoarele 
zone rezidenţiale/cartiere 
de locuinţe din jud.BN 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 2 
Justificarea 
economică şi 
socială 

2.1. Proiectul 
este justificat 
economic prin 
studiul de 
fezabilitate, 
memoriul 
tehnico- 
economic sau 
nota de 
fundamentare? 

- Proiectul de investiţii are 
întocmit un studiu de 
fezabilitate, memoriul 
tehnico-economic sau nota 
de fundamentare 
actualizat(e); 

□ □ □ 

- Obiectivele specifice ale 
proiectului de investiţii sunt 
precis cuantificate; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii are 
estimate 
costurile/beneficiile şi are 
comensurată viabilitatea 
economică. 

□ □ □ 

2.2. Proiectul 
are 
justificare 
socială? 

- Proiectul de investiţii 
generează locuri de muncă/ 
procent locuri de muncă 
verzi; 

□ □ □ 



 

 
Județul Bistrița-Năsăud 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 www.poca.ro  

 
47 

 

- Proiectul de investiţii 
contribuie la asigurarea 
mobilităţii sociale, 
securităţii transportului şi 
abordarea problemelor de 
accidentologie; 

□ □ □ 

- Proiectul prevede tarife 
flexibile pentru servicii de 
transport public/parcare 
pentru categorii 
vulnerabile; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
contribuie la crearea unei 
comunităţi durabile, a 
condiţiilor de transport 
durabil bazate pe principii 
sociale; 

□ □ □ 

- Proiectul contribuie la 
diminuarea efectelelor 
negative ale utilizării 
autovehiculelor cum ar fi: 
gradul de congestionare a 
traficului la care s-a ajuns, 
necesitatea de a se construi 
şosele, locuri de parcare şi 
garaje, poluarea cu deşeuri, 
poluarea fonică ce 
accentuează stresul şi 
micşorează eficienţa 
muncii, disconfortul cauzat 
de vibraţii şi problemele de 
sănătate, monopolizarea 
spaţiului public şi 
modificarea arhitecturii 
urbane; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
prevede promovarea şi 
crearea reţelelor de 
infrastructuri şi servicii 
pentru biciclişti şi pentru 
trafic nemotorizat. 

□ □ □ 
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2.3. Impactul de 
mediu 
corespunde 
legislaţiei în 
vigoare? 

- Proiectul de investiţii are 
aviz de la Autoritatea 
competentă de mediu care 
atestă că impactul 
respectivei investiţii 
corespunde legislaţiei în 
vigoare; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
respectă nivelul emisiilor de 
gaze cu efect de 
seră/emisiile de 
CO2/particule de 
funingine/concentraţia de 
praf fin/oxizi de azot 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
prevede aplicarea 
reglementărilor Euro 3 - 6 ,  
precum şi a regulamentelor 
de inspecţie tehnică; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
permite implementarea 
transporturilor alternative 
cu impact cât mai redus 
asupra mediului. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 3 
Suportabilitatea 
şi 
sustenabilitatea 
financiară 

3.1. Cerinţele 
totale de 
finanţare ale 
proiectului 
respectă o 
estimare realistă 
a resurselor 
disponibile? 

- Decizia de finanţare este 
inclusă în proiectul 
bugetului local, în 
concordanţă cu priorităţile 
de investiţii ale JUD. BN şi 
cu gradul de pregătire 
pentru implementare; 

□ □ □ 
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- Solicitările de finanţare 
pentru noile investiţii sunt 
corelate cu resursele 
disponibile după acoperirea 
cerinţelor de finanţare 
pentru investiţiile în curs; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
respectă valoarea Indicelui 
de sustenabilitate financiară 
a bugetului local; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
urmăreşte accesibilitatea 
serviciilor (tarif servicii de 
transport public/parcare). 

□ □ □ 

3.2. Finanţarea 
totală necesită 
şi cofinanţare 

- Investiţia este realizată în 
baza unui Parteneriat 
Public- Privat (PPP), 
poiectul respectă cerinţa 
„condiţii egale pentru toti 
beneficiarii”; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii are 
cofinanţare din fonduri 
europene pentru diverse 
probleme din sectorul de 
infrastructură de transport, 
cum ar fi: susţinerea 
categoriilor defavorizate, 
includerea de noi rute, 
stimularea transportului 
nemotorizat, includerea 
autobuzelor verzi. 

□ □ □ 

3.3. Există 
aranjamente 
credibile pentru 
a acoperi durabil 
costurile de 
operare şi 
întreţinere 

- Este evaluată 
implementarea proiectului, 
urmărindu-se să se respecte 
consecvenţa cu specificaţia, 
conformitatea cu estimarea 
de cost aprobată şi 
termenul limită de 
implementare; 

□ □ □ 
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rezultate odată 
ce proiectul este 
finalizat? 

- Resursele umane şi 
financiare adecvate sunt 
adecvate pentru a asigura 
realizarea proiectului şi, 
ulterior, pentru a asigura 
prestarea serviciilor 
planificate; 

□ □ □ 

- Raportul de finalizare a 
proiectului va evalua şi dacă 
proiectul a început să 
livreze serviciile aşteptate, 
către beneficiari; 

□ □ □ 

- Se evaluează performanţa 
proiectului după ce acesta 
devine funcţional; sub 
aspectul obţinerii de 
venituri care să acopere 
costurile de operare şi 
întreţinere; 

□ □ □ 

- Pot fi atrase fonduri din 
mediul privat pentru 
operare şi intreţinere. □ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 4 
Aranjamentele 
pentru 
implementare/ 
Performanţa în 
implementare 

4.1 Cât de bine 
s-a facut actuala 
pregatire a 
proiectului? 

-S-a constatat existenta 
unei documentaţii detaliate 
şi informarea factorilor 
interesaţi în implementarea 
proiectului; 

□ □ □ 

- Studiul de fezabilitate 
include o evaluare a 
costurilor de funcţionare şi 
mentenanţă ale investiţiei, 
calculate la preţurile de la 
momentul elaborării sale; 

□ □ □ 



 

 
Județul Bistrița-Năsăud 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 www.poca.ro  

 
51 

 

- Bugetul proiectului de 
investiţii, costurile de 
funcţionare şi mentenanţă 
ale investiţiei au la bază 
previziuni ale evoluţii 
preţurilor conform 
estimărilor Ministerului 
Finanţelor Publice; 

□ □ □ 

-Proiectul a parcurs cu 
succes etapele de selectare 
şi bugetare; 

□ □ □ 

- Proiectul va fi 
implementat în perioada 
planificată pentru 
finalizare; 

□ □ □ 

- Proiectul răspunde 
nevoilor comunităţii, pe 
probleme de transport; 

□ □ 
□ 

- Au fost identificate şi 
evaluate riscurile şi 
incertitudinile, calitative 
sau cantitative, pentru 
fiecare fază a proiectului; 

□ □ □ 

-Vor fi selectate doar acele 
proiecte care întrunesc 
„scorul minim privind gradul 
de pregătire”. 

□ □ □ 

4.2 S-au definit 
indicatorii 
corespunzători 
pentru progresul 
şi performanţa 
proiectului şi au 
fost proiectate 
aranjamente 
adecvate pentru 

-Sunt definiţi indicatorii 
necesari pentru evaluarea 
progresului şi a 
performanţei investiţiei; 

□ □ □ 

-Există indicatori calculaţi 
pentru fiecare 
etapă/activitate 
intermediară a proiectului; 

□ □ □ 

-Există un plan etapizat cu 
termene ferme pentru 
realizarea investiţiei; 

□ □ □ 
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monitorizare şi 
evaluare? 

-Există metode şi 
instrumente pentru 
evaluarea progresului. □ □ □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Există o 
structură de 
management şi 
de proiect 
identificată care 
răspunde de 
progresul 
implementării? 

-Este desemnat un 
manager/director de proiect 
care va asigura livrarea la 
timp a proiectului; 

□ □ □ 

- Persoanele desemnate au 
experienţă în 
implementarea unor 
proiecte similare; 

□ □ □ 

- Organizaţia responsabilă 
cu implementarea are 
capacitatea de a dezvolta şi 
realiza obictivele 
proiectului; 

□ □ □ 

- Se urmăreşte 
îmbunătăţirea actului de 
management de proiect la 
nivelul ministerelor de 
resort; 

□ □ □ 

- Are loc evaluarea 
performanţei proiectului de 
investiţii, după ce acesta 
este realizat; 

□ □ □ 

- Se întocmeşte Raportul de 
finalizare a proiectului care 
va evalua dacă şi în ce 
măsură investiţia a început 
să livreze serviciile 
aşteptate, către beneficiari. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 
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6. Infrastructura de mediu în județul Bistrița-Năsăud. Criterii de 

prioritizare pentru anul 2021 

  

   Deși politicile europene în domeniul mediului și al climei au contribuit la 

îmbunătățirea condițiilor de mediu în ultimele decenii, Europa nu înregistrează 

suficiente progrese, iar perspectivele pentru mediu în următorul deceniu nu sunt 

pozitive, potrivit raportului „European environment — state and outlook 2020 

(SOER 2020)” (Mediul european - situația actuală și perspective 2020).  

   SOER 2020 reprezintă cea mai cuprinzătoare evaluare de mediu realizată 

vreodată pentru Europa. Aceasta oferă o imagine clară a poziției în care se află 

Europa în contextul îndeplinirii obiectivelor politice pentru 2020 și 2030, precum și 

a obiectivelor pe termen mai lung și a aspirațiilor pentru 2050 în vederea orientării 

către un viitor durabil, cu un volum scăzut de emisii de dioxid de carbon. Raportul 

arată că Europa a înregistrat deja progrese semnificative în ultimele două decenii 

în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, reducând nivelul emisiilor de 

gaze cu efect de seră. Semne de progres sunt evidente și în alte domenii, precum 

combaterea poluării aerului și a apei și introducerea de noi politici pentru 

combaterea deșeurilor de plastic și pentru sprijinirea adaptării la schimbările 

climatice, a economiei circulare și a bioeconomiei. Mai mult, inițiativa finanțării 

durabile a UE este prima de acest gen în ceea ce privește rolul sectorului financiar 

de încurajare a orientării necesare către un viitor durabil. 

  Europa a înregistrat progrese mari din perspectiva utilizării eficiente a 

resurselor și a economiei circulare. Tendințele recente evidențiază însă o 

încetinire a progresului înregistrat în domenii precum reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră, a emisiilor industriale, a deșeurilor generate, precum și a 

creșterii eficienței energetice și a ponderii energiei regenerabile. În perspectivă, 

rata actuală a progresului nu va fi suficientă pentru a atinge țintele privind clima și 

energia pentru 2030 și 2050. 

Protecția și conservarea biodiversității și a naturii la nivel european reprezintă în 

continuare cel mai vast domeniu în care nivelul progresului este descurajator. 

Dintre cele 13 obiective specifice de politică stabilite pentru 2020 în acest 

domeniu, doar două vor fi probabil îndeplinite: desemnarea ariilor protejate 

marine și a ariilor protejate terestre. În perspectiva anului 2030, dacă tendințele 

actuale se mențin, acestea vor avea ca rezultat continuarea deteriorării naturii și a 

poluării aerului, apei și solului. 
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   Impactul schimbărilor climatice și a poluării atmosferice și fonice asupra 

mediului și sănătății umane reprezintă și ele în continuare motive de îngrijorare. 

Expunerea la pulberi în suspensie duce în fiecare an la aproximativ 400 000 de 

cazuri de deces prematur la nivel european, țările din centrul și estul Europei fiind 

afectate în mod disproporționat. De asemenea, motivele de îngrijorare în ceea ce 

privește substanțele chimice periculoase și riscurile pe care acestea le prezintă 

sunt în creștere. În viitor, perspectivele de reducere a riscurilor de mediu asupra 

sănătății ar putea fi îmbunătățite printr-o mai bună integrare a politicilor în 

domeniul mediului și sănătății. 

     Documentele strategice relevante la nivel european cu impact asupra 

politicilor de gestionare a deşeurilor sunt următoarele: 

a) Regulamentul nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri - Parlamentul 

European şi Consiliul Uniunii Europene; 

b) Directiva nr. 76/2000 privind incinerarea deşeurilor - Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene; 

c) Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind 

depozitele de deşeuri (Text cu relevanţă pentru SEE) - Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene; 

d) Directiva nr. 852/2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele 

şi deşeurile de ambalaje (Text cu relevanţă pentru SEE) - Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene; 

e) Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene - are ca obiectiv general 

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare, 

prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească 

resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială 

al economiei, în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii 

sociale; 

f) Strategia tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale - pentru 

atingerea obiectivului său principal, adică reducerea impactului negativ asupra 

mediului generat de utilizarea resurselor naturale în economiile dezvoltate, 

aceasta prevede următoarele acţiuni: 

• îmbunătăţirea cunoştinţelor despre utilizarea resurselor la nivel european şi 

despre impactul asupra mediului; 

• dezvoltarea de instrumente pentru monitorizarea progresului în acest domeniu 

în UE, în Statele Membre (SM) şi în sectoarele economice; 
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• creşterea aplicării Strategiei în sectoarele economice şi în SM, precum şi 

încurajarea elaborării de planuri şi programe în acest sens; 

• creşterea conştientizării factorilor interesaţi şi a cetăţenilor cu privire la 

impactul negativ al utilizării resurselor. 

           Priorităţile României în ceea ce priveşte gestionarea şi prevenirea 

deşeurilor, stabilite prin Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD 

pentru perioada 2014-2020), revizuită în anul 2013 şi aprobată prin HG 870/2013 

sunt următoarele: 

- prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia 

deşeurilor; 

- dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi 

reutilizarea lor, promovând utilizarea durabilă a resurselor; 

- creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, 

lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care 

valorifică deşeurile; 

- promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi a celorlalte 

categorii de deşeuri; 

- reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri; 

- încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi 

reciclate; 

- organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de 

monitorizare; 

- implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viaţă" în politica de 

gestionare a deşeurilor. 

           În ceea ce priveşte schimbările climatice, la nivel european, primele 

iniţiative  sunt reprezentate în „Cartea Verde privind Adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice în Europa- posibilităţile de acţiune ale Uniunii Europene” 

(2007), respectiv „Cartea Albă privind Adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice: către un cadru de acţiune la nivel European” (2009), ambele documente 

evidenţiind necesitatea acţiunilor de prevenire a impactului asupra mediului şi 

activităţii socio-economice. 

      La nivelul județului Bistrița-Năsăud  s-a infiintat in anul 2008  "Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale in 

Județul Bistrița-Năsăud" conform dovezii nr. 60755 din 20.03.2008, eliberată de 

Ministerul Justiției in conformitate cu prevederile Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
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Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările si 

completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a 

localităților, precum si ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, 

pentru Serviciul de colectare, transport, tratare si depozitare a deșeurilor 

municipale. "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 

a Deșeurilor Municipale in Județul Bistrița-Năsăud" este persoana juridică de drept 

privat, cu statut de utilitate publică. 

             Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, 

exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de colectare, 

transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale (denumit Serviciul) pe raza 

de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru 

realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 

regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, dupa caz, a 

sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului.  

              Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației 

este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale 

membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau 

taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul 

"poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind 

protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru 

finanțarea investițiilor necesare in intrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului.  

 

La nivel de UAT Județul Bistrița-Năsăud, investițiile previzionate în sectorul 

Infrastructură de mediu, sunt: 

 

      1. Construire Celula 2 în cadrul Centrului de management Integrat al deșeurilor 

Tărpiu, comuna Dumitra; 

2. Construirea unei hale în cadrul Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor Tărpiu pentru depozitatea deşeurilor reciclabile valorificabile; 

3. Realizarea unui Sistem de supraveghere video pentru 180 puncte de 

colectare a deșeurilor din mediul urban. 
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Având în vedere: 

-      Cerinţele proiectului RAISE:Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea 

Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, Cod MySMIS 

129687/COD SIPOCA 667  finanțat prin POCA;  

-  Ghidul pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din 

administraţia publică locală; 

- Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD pentru perioada 

2014-2020), 

- Ghidurile pentru elaborarea strategiilor de adaptare la schimbările 

climatice - CE, 2013, 

-       Programul Operational Infrastructură Mare (POIM), 

 

Propunem următoarele criterii generale de prioritizare a investiţiilor pe Infrastructura  

de mediu: 

 

Principii Criterii de 
prioritizare a 
proiectelor noi 
Domeniul: Mediu 

Criterii de prioritizare a 
investiţiiilor propuse 
pentru domeniul mediu, 
aferente UAT Jud.BN 

DA NU 

Nu se 
aplica 

Principiul 1 
Oportunitatea 
proiectului în contextul 
strategiilor sectoriale 
sau naţionale 

1.1. Obiectivele 
şi ţintele 
proiectului sunt 
relevante? 

- Proiectul de investiţii 
supus analizei, pe domenu 
mediu, este inclus în 
strategiile 
naţionale/regionale, 
conform Master-Planurilor 
regionale şi 
angajamentelor asumate 
de România; 

□ □ □ 

- Proiectul contribuie la 
asigurarea unei mai bune 
calităţi a vieţii cetăţenilor 
județului din punct de 
vedere al condiţiilor de 
mediu. 

□ □ □ 

1.2. Investiţia 
reprezintă o 
prioritate în 
contextul actualei 
strategii de 

- Nivelul de dezvoltare al 
localităţii conform IDUL; □ □ □ 

- Investiţia este destinată 
cetăţenilor județului care 
nu au încă acces la apă 

□ □ □ 
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dezvoltare locală? furnizată în reţea/sistem 
de canalizare; 

- Investiţia vizează 
dezvoltarea infrastructurii 
de colectare selectivă a 
deşeurilor din județul BN; 

□ □ □ 

- Investiţia corespunde 
politicilor de reducere a 
gazelor cu efect de seră, 
ce vizează creşterea 
calităţii aerului; 

□ □ □ 

-Investiţia contribuie la 
creşterea gradului de 
conştientizare a 
populaţiei/firmelor 
referitor la implementarea 
programelor de colectare 
selectivă a deşeurilor; 

□ □ □ 

- Investiţia contribuie la 
creşterea calităţii aerului 
prin crearea de noi zone 
verzi, reabilitarea şi 
extinderea celor existente. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 2 
Justificarea economică 
şi socială 

2.1. Proiectul 
este justificat 
economic prin 
studiul de 
fezabilitate, 
memoriul 
tehnico-economic 
sau nota de 
fundamentare? 

-Proiectul de investiţii are 
intocmit un studiu de 
fezabilitate/ memoriul 
tehnico-economic/ nota de 
fundamentare 
actualizat(e); 

□ □ □ 

-Obiectivele specifice ale 
proiectului de investiţii 
sunt precis cuantificate; 

□ □ □ 

-Proiectul de investiţii are 
estimate costurile şi 
beneficiile precum şi 
viabilitatea economică. 

□ □ □ 

-Proiectul de investiţii 
generează locuri de muncă 
/procent locuri de muncă 

□ □ □ 
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"verzi”; 

- Proiectul de investiţii 
contribuie la crearea unei 
comunităţi durabile, 
bazate pe principii 
ecologice; 

□ □ □ 

2.2. Proiectul are 
justificare 
socială? 

- Proiectul de investiţii 
prevede acţiuni de sprijin 
pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu (apă/ 
canal/ aer/colectere 
deseuri) în zonele locuite 
de persoanele cu venituri 
reduse; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
susţine programe de 
educare şi conştientizare a 
populaţiei/societăţilor 
comerciale în privinţa 
acţiunilor de mediu; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
prevede acţiuni de 
salubrizare/ecologizare a 
unor zone de la periferii, 
cu impact asupra sanătaţii 
comunităţilor din 
apropiere. 

□ □ □ 

2.3. Impactul de 
mediu 
corespunde 
legislaţiei în 
vigoare? 

-Proiectul de investiţii 
respectă legislaţia conform 
Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor, 
Planurilor regionale şi 
judeţene de gestionare a 
deşeurilor, conform 
Evaluării din 2019 a punerii 
în aplicare a politicilor de 
mediu ale UE, Raport de 
ţară - ROMÂNIA; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
asigură respectarea 
legislaţiei referitoare la 
alimentarea gospodăriilor 

□ □ □ 
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cu apă potabilă/evacuarea 
controlată a apelor uzate; 

- Proiectul de investiţii 
referitor la gazele cu efect 
de seră (GES) face 
integrantă din Politicile 
Internaţionale şi Naţionale 
legate de problema 
Schimbărilor climatice; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
referitoare la spaţiile verzi 
reprezintă o prioritatea 
pentru administraţia 
publică locală (construire, 
reabilitate zone verzi, 
păduri periurbane, centura 
verde). 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

Principiul 3 
Suportabilitatea şi 
sustenabilitatea 
financiară 

3.1. Cerinţele 
totale de 
finanţare ale 
proiectului 
respectă o 
estimare 
realistă a 
resurselor 
disponibile? 

-Decizia de finanţare este 
inclusă în proiectul 
bugetului local, în 
concordanţă cu priorităţile 
de investiţii ale UAT jud.BN 
şi cu gradul de pregătire 
pentru implementare; 

□ □ □ 

- Solicitările de finanţare 
pentru noile investiţii sunt 
corelate cu resursele 
disponibile după acoperirea 
cerinţelor de finanţare 
pentru investiţiile în curs; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
respectă valoarea Indicelui 
de sustenabilitate 
financiară a bugetului 
local; 

□ □ □ 

- Proiectul de investiţii 
urmăreşte accesibilitatea 
serviciilor (tarif 
apă/canal/colectare 

□ □ □ 
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deşeuri/salubrizare). 

- Investiţia este realizată în 
baza unui Parteneriat 
Public- Privat (PPP), 
poiectul respectă cerinţa ,, 
condiţii egale pentru toată 
lumea”; 

□ □ □ 

3.2. Finanţarea 
totală necesită şi 
cofinanţare? 

- Proiectul de investiţii are 
cofinanţare din fonduri 
europene pentru diverse 
probleme de mediu, cum ar 
fi: prevenirea deşeurilor, 
încurajarea colectării 
selective şi a reciclării, 
reducerea poluării aerului, 
gestiunea durabilă a 
resurselor de apă, 
extinderea infrastructurii 
verzi. 

□ □ □ 

3.3. Există 
aranjamente 
credibile pt a 
acoperi durabil 
costurile de 
operare şi 
intreţinere 
rezultate odată 
ce proiectul este 
finalizat? 

- Este evaluată 
implementarea proiectului, 
urmărindu-se să se 
respecte consecvenţa cu 
specificaţia, conformitatea 
cu estimarea de cost 
aprobată şi termenul limită 
de finalizare; 

□ □ □ 

- Resursele umane şi 
financiare sunt adecvate 
pentru a asigura realizarea 
proiectului şi, ulterior, 
pentru a asigura prestarea 
serviciilor planificate; 

□ □ □ 

- Raportul de finalizare a 
proiectului va evalua şi 
dacă proiectul a început să 
livreze serviciile aşteptate, 
către beneficiari; 

□ □ □ 

- Se evaluează performanţa 
proiectului după ce acesta 
devine funcţional, sub 
aspectul obţinerii de 

□ □ □ 
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venituri care să acopere 
costurile de operare si 
întreţinere; 

- Pot fi atrase fonduri din 
mediul privat pentru 
operare si intreţinere 
(închiriere, externalizare 
servicii). 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-S-a constatat existenta 
unei documentaţii 
detaliate si informarea 
factorilor interesaţi în 
implementarea proiectului; 

□ □ □ 

- Studiul de fezabilitate 
include o evaluare a 
costurilor de funcţionare şi 
mentenanţă ale investiţiei, 
calculate la preţurile de la 
momentul elaborării sale; 

□ □ □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principiul 4 
Aranjamentele 
pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Cât de bine s-
a facut actuala 
pregătire a 
proiectului? 

- Bugetul proiectului de 
investiţii, costurile de 
funcţionare şi mentenanţă 
ale investiţiei au la bază 
previziuni ale evoluţii 
preţurilor conform 
estimărilor Ministerului 
Finanţelor Publice; 

□ □ □ 

-Proiectul a parcurs cu 
succes etapele de selectare 
si bugetare; 

□ □ □ 

- Proiectul va fi 
implementat în perioada 
planificată pentru 
finalizare; 

□ □ □ 

- Proiectul răspunde 
nevoilor comunităţii, pe 
probleme de mediu; 

□ □ □ 
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implementare/ performanţa 
în implementare 

- Au fost identificate si 
evaluate riscurile şi 
incertitudinile, calitativ 
sau cantitativ, pentru 
fiecare fază a proiectului; 

□ □ □ 

-Vor fi selectate doar acele 
proiecte care întrunesc 
„scorul minim privind 
gradul de pregătire’’. 

□ □ □ 

4.2 S-au definit 
indicatorii 
corespunzători 
pentru progresul 
şi performanţa 
proiectului şi au 
fost proiectate 
aranjamente 
adecvate pentru 
monitorizare şi 
evaluare? 

-Sunt definiţi indicatorii 
necesari pentru evaluarea 
progresului şi a 
performanţei investiţiei; 

□ □ □ 

- Există indicatori calculaţi 
pentru fiecare 
etapă/activitate 
intermediară a proiectului; 

□ □ □ 

-Există un plan etapizat cu 
termene ferme pentru 
realizarea investiţiei; 

□ □ □ 

- Există metode şi 
instrumente pentru 
evaluarea progresului. 

□ □ □ 

4.3 Există o 
structură de 
management şi 
de proiect 
identificată care 
răspunde de 
progresul 
implementării? 

- Este desemnat un 
manager/director de 
proiect care va asigura 
livrarea la timp a 
proiectului; 

□ □ □ 

- Persoanele desemnate au 
experienţă în 
implementarea unor 
proiecte similare; 

□ □ □ 

-Organizaţia responsabilă 
cu implementarea are 
capacitatea de a dezvolta 
şi realiza obiectivele 
proiectului; 

□ □ □ 

- Se urmăreşte 
îmbunătăţirea actului de 
management de proiect la 
nivelul ministerelor de 
resort; 

□ □ □ 
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- Are loc evaluarea 
performanţei proiectului 
de investiţii, după ce 
acesta este realizat; 

□ □ □ 

- Se intocmeşte Raportul 
de finalizare a proiectului 
care va evalua dacă şi în ce 
măsură investiţia a început 
să livreze serviciile 
aşteptate către beneficiari. 

□ □ □ 

Propunere: Se consideră selectat criteriul propus care este 
apreciat ,,DA”; după selectare cu aprecierea ,,DA” urmează 
punctarea criteriului. 
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7.Concluzii 
 

Sintetizând cele propuse anterior, propunem o schemă de lucru prezentată în 
figura de mai jos. 

 
Etapele de lucru pentru prioritizarea proiectelor noi de investiții, sunt: 
 

•  analiza proiectelor de investiţii sub aspectul încadrării în principiile P1- P4; 

•  încadrarea în criteriile de prioritizare a proiectelor noi 1.1 - 4.3; 

• analiza criteriilor propuse de echipa de lucru; 

• punctarea acestora prin calificativul „DA”/ „NU”/ „Nu se aplică”; 

•   selecţia criteriilor apreciate „DA”; 

•   punctarea criteriilor selectate conform justificării punctajelor, în 
conformitate    cu Hotărârea nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.225/2014,  publicată în Monitorul Oficial 
nr.460/5 iunie 2018 – Anexa nr.1 Precizări metodologice, Anexa nr.2 Informații 
financiare și nefinanciare cu privire la proiectele de investiții semnificative 
prioritizate, Anexa nr.3 Lista proiectelor de investiții publice semnificative, 
prioritizate; 

• stabilirea punctajelor aferente fiecărui criteriu de prioritizare a proiectelor 
noi/principiu; 

• ierarhizarea proiectelor şi stabilirea proiectelor care pot fi finanțate. 
 

Criteriile propuse au ca scop eficientizarea procesului de prioritizare pentru 
fiecare domeniu, în parte.
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      Figura 1 -Etape de lucru în ierarhizarea proiectelor noi de investiții 
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