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 Anexa 8  

 
 
Anexa 4 la Hotararea AGA nr. 12/ 05. 04. 2017  

 
 

Criterii de selectie 
pentru accesarea  masurii “Infrastructură broadband 

 
Titlu măsură: Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și 

extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă 

Cod măsură: : 7–M7.3.a/6C 

Tipul măsurii: INVESTIŢII 

 

Nr. 

crt.  
CRITERIU DE SELECŢIE  PUNCTAJ   Observații  

1. Proiectele implementate în zone 

marginalizate – ca suport pentru 

intervenţii ulterioare din alte 

programe de finanţare (de exemplu, 

POCU) vizând utilizarea internetului 

pentru creşterea nivelului de 

calificare şi asigurarea accesului la 

oportunităţi de ocupare pentru 

persoanele din grupuri vulnerabile 

 

 20 pct. 

 

 

 

 

 

 Se acorda punctaj maxim  daca  localitațile  

rurale  sunt cuprinse  cuprinsa in  tabelele din 

Anexa  10 la Ghidul Solicitantului 

-Tablel 1. 6: Lista localităţilor rurale (unităţi 

SIRINF) cu zone marginalizate, din Judeţul 

BistrițaNăsăud 

-Anexa 2. Tabel 4: Rata marginalizării la 

nivel de comună în regiunea de dezvoltare 

Nord Vest  
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a).Dacă proiectele implementate în 

zone marginalizate ( sate) prevazute 

în Tablel 1. 6: Lista localităţilor 

rurale (unităţi SIRINF) cu zone 

marginalizate, din Judeţul 

BistrițaNăsăud 

b) Daca Proiectele implementate în 

zone marginalizate (  comune) 

prevazute  in Anexa 2. Tabel 4: Rata 

marginalizării la nivel de comună în 

regiunea de dezvoltare Nord Vest 

 

10 pct. 

 

 

 

 

10 pct. 

Nota : anexa 10 este extras din Atlasul 

Zonelor Rurale Marginalizate si al 

Dezvoltării Umane Locale din România 

 Se vor verifica  localitatile prevazute in 

documentația tehnică 

2. Proiectele care, prin investiţia 

propusă se adresează unui număr 

cât mai mare de gospodării 

- Minim 100 gospodarii 

- 101-150 

- 151-200 

- Peste 200 

25pct. 

 

 

10 pct. 

15 pct. 

20 pct. 

25 pct. 

Se calculeaza punctajul in functie de 

numarul de gospodarii  estimate a avea 

posibilitatea să se conecteze prin proiect 

conform  Adeverintei de la primarie cu 

numarul de gospodarii, agenti 

economici  in zona alba in care se 

implementează proiectul 

 

3. Proiectele a căror soluție tehnică oferă 

viteză de transfer partajată mai mare 

sau egală cu 30 MBps 

 

20 pct.  Se  verifica viteza  de transfer prevazută 

in documentatia tehnică, repectiv  

Studiu de fezabilitate si aviz INSCC 

4 Proiecte care, prin investiţia propusă, 

introduc reţele broadband în sate din 

comune  cu potenţial turistic ridicat 

 

20 pct. Vor fi punctate  proiectele care se dezvoltă în

 zone cu potenţial turistc ridicat, 

 dar  insuficient dezvoltate din punct  

de vedere turistic, în conformitate 

 cu Ordonanţa de  Urgenţă nr. 142  

din 28 octombrie 2008 privind  

aprobarea Planului de amenajare a 

  teritoriului naţional Secţiunea a VIII 

 ‐  a ‐  zone cu resurse turistice, cu  

modificările și  completările ulterioare; 
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Anexa  9 la Ghidul  solicitantului – extras 

jud.B_N 

5 Proiectele care, prin investiţia propusă, 

se implementează în sate eligibile 

situate pe teritoriul mai multor comune 

de pe teritoriul GAL-ului. 

 Se acorda punctajul  pentru proiectele 

care se implementeaza in sate  situate 

pe  teritoriul a minim două comune   

 

 15 pct. Se verifica documentatia tenica cu privire 

la amplasarea proiectului. 

  Total  100  

 Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de 

modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband. 

   Punctajul minim  

 Punctajul minim este de  30 puncte 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea departajarea acestora se face în ordinea  descrescatoare a  

punctajului obținut la criteriile de selecție 4; 2; 1; 5 


