
 
 

             
                   

 

 

Anexa 13 

ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

Nr……………………din………………………. 

 
 
 
 
 
 

EG 1.4 L  FIȘA DE  EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECTIE 
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală 

  

MĂSURA din SDL : 7-M7.3. a/6C   “Infrastructură broadband” Sprijin pentru infrastructura de 

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

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:___________________________________ 
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 
 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013,art.20 lit c 
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________ 
Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             
                   

 

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Nr. CRITERIUL  

Punctaj 
Stabilit 

 Pct. 

SCOR 
Stabilit 

de  
Expert 1 

SCOR 
Stabilit 

de 
 Expert 2 

Metodologia de verificare  si 
documentele justificative in vederea 
punctării criteriilor de selectie 

      

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   daca  satele in care 
se implementează  proiectul   sunt 
cuprinse  cuprinsa in  tabelul -Tablel 1. 
6: Lista localităţilor rurale (unităţi 
SIRINF) cu zone marginalizate, din 
Judeţul BistrițaNăsăud- 
din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate  
şi al Dezvoltării Umane Locale din 
România documente elaborat de  Banca  
Mondială  publicat -
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Do
cumente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_
23Mar2016.pdf. 
    Documente verificate : 
- studiu de fezabilitate  
- avizul INSC 
- certificatul de urbanism 
-adeverinta de la primarie cu lista 
agentilor economici a, a institutiilor  
sociale și de interes public precum si 
anumarului de gospodarii si persoane 
din zona alba in care se implementează 
proiectul si sunt deserviti de proiect   
- Tabelul  1. 6: Lista localităţilor rurale 
(unităţi SIRINF) cu zone marginalizate, 
din Judeţul BistrițaNăsăud (anexa 10 la 
ghidul solicitantului) 
- Lista zonelor albe 
 
 
 



 
 

             
                   

 

2. Proiectele care, prin investiţia propusă se 

adresează unui număr cât mai mare de 

gospodării 

-Minim 100 gospodarii 

 

-101-150 gospodarii 

 

-151-200 gospodarii 

 

-Peste 200 gospodarii 

25 

pct. 

 

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 lista agentilor 

economici a, a institutiilor  sociale și 

de interes public precum si 

anumarului de gospodarii si 

persoane din zona alba in care se 

implementează proiectul si sunt 

deserviti de proiect. 

Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  
- avizul INSC 
- certificatul de urbanism 
- adeverinta de la primarie cu lista 
agentilor economici a, a institutiilor  
sociale și de interes public precum si 
anumarului de gospodarii si persoane 
din zona alba in care se implementează 
proiectul si sunt deserviti de proiect. 

3. Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai 
mare viteză de transfer al datelor pentru 
utilizatorul final; 
 

20 

Pct. 

 

 

 Se  verifica daca  viteza  de transfer 

prevazută in documentatia tehnică 

este mai mare sau egală cu 

 30 Mbps partajat (persoane 

fizice/juridice) 

Documente verificate : 

-Studiul de fezabilitate  

- Aviz INSCC 

 



 
 

             
                   

 

4 Proiecte care, prin investiţia propusă, introduc 
reţele broadband în sate eligibile  în care există 
un potenţial turistic ridicat. 

 

 

 

20 

pct 

 

 

Vor fi punctate  proiectele care se  
dezvoltă în sate din 
comune cu potenţial turistc ridicat,  
mentionate in Planului de amenajare a 
  teritoriului naţional   Secţiunea 
 a VIII‐ a ‐ zone cu resurse turistice,  
aprobat prin  Ordonanţa de  
Urgenţă nr. 142/2008   
cu modificările și  
completările ulterioare; 
Anexa  9 la Ghidul  solicitantului – 

extras jud.B_N 

Documente verificate : 

-Studiul de fezabilitate  

- Aviz INSCC 

- certificatul de urbanism 
- Lista zonelor cu potential turistic 
ridicat 
 

5 Proiectele care, prin investiţia propusă, se 

implementează în sate eligibile situate pe 

teritoriul mai multor comune de pe teritoriul GAL-

ului. 

  

 15 

pct 

 

 

Se verifica documentatia tenica cu 

privire la amplasarea proiectului. 

Se acorda punctajul  pentru proiectele 

care se implementeaza in sate  situate 

pe  teritoriul a minim două comune   

Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  
- avizul INSC 
- certificatul de urbanism 
- adeverintele cu lista agentilor 
economici a, a institutiilor  sociale și de 
interes public precum si anumarului de 
gospodarii si persoane din zona alba in 
care se implementează proiectul si sunt 
deserviti de proiect emise de primarii 
pe teritoriul  carora se implementează 
proiectul.  
      

 

 

 Total 100  

pct. 

 
 

 

Observaţii:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 
Punctaj minim 30 puncte 
Punctaj realizat…………………………………. 
 



 
 

             
                   

 

ASOCIATIA  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
 
Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Nume şi prenume: DÎNCU IONEL 
Semnătura şi ştampila...........................DATA...../....  ../2018 
 
 
 
 
Verificat,  
EXPERT  2 
Nume şi prenume:  Semnătura.............................................. DATA..../........./2018 
 
 
Intocmit,  
Expert 1 
Nume şi prenume: 
Semnătura .............................................DATA........../......./2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


