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FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura 7/ 6C 
„Investiții în infrastructura de banda larga” 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din_____/_____/_______ 
Denumire solicitant: .......................................................... 

Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:………………………………………………………………………........ 

Prenume:……………...……………………………………………………...... 

Funcţie:…………………………....................................................... 

 

Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 

Data, ora și minutul înregistrării proiectului la GAL: .................................. 

Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 

Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități) 

 
 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al Reg.(UE) nr. 

1305/2013, urmărind asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 

resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 
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Pentru măsura M7/6C pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

 

 

Pentru actiunile ce privesc reteaua de acces local si reteaua de distributie, 

criteriile de selectie stabilite sunt: 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție M7/6C Punctaj 

 

CS 

1. 

 

Se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de deservire 

a populației prin actiunile propuse; 

Se vor verifica: Lista zonelor albe; Studiul de fezabilitateMemoriul 

Justificativ, Cererea de Finanţare 

 

Maximum 60 puncte 

Intre 40 si 50 de gospodării vor beneficia de servicii                            

                                                                                                         40 puncte 
 

Peste 51 de  gospodării vor beneficia de servicii TIC      

                                                                                                        60 puncte 

 

 

 

CS 

2. 

Se acorda punctaj proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai 

mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final; 

Se vor verifica: Studiul de fezabilitateMemoriul Justificativ, Cererea de 

Finanţare 

Maximum 40 Puncte 

Viteza de transfer pe care solicitantul/solicitanţii sprijinului 

trebuie să o asigure va fi în conformitate cu prevederile Strategiei 

Naționale Agenda Digitală 2020,respectiv o viteză de transfer de 

minimum 30 Mbps                      

                                                                                                20 puncte 

 

 

Viteza de transfer pe care solicitantul/solicitanţii sprijinului trebuie să o 

asigure va fi în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Agenda 
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Pentru proiectele care vizeaza actiuni conexe, criteriile de selectie 

stabilite sunt:  

 

Digitală 2020, respectiv o viteză de transfer de minimum 50 Mbps 

                                                                                                        40 puncte 

TOTAL 100  

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție M7/6C Punctaj 

CS1 

Se acorda punctaj proiectelor in care grupul tinta vizat este de 

minimum 3000 de locuitori 

 

Maximum 20 puncte 

CS 

2 

Se acorda punctaj proiectelor prin care se propun dezvoltarea 

comunității la nivel local, în ceea ce privește colaborarea între 

autoritățile publice, mediul privat și cetățeni 

Maximum 80 puncte 

Proiecte prin care se propun  dezvoltarea comunității la nivel local, în 

ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice si cetateni 

                                                                                                     60 puncte 

 

Proiecte prin care se propune  dezvoltarea comunității la nivel local, în 

ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul privat  

și cetățeni 

                                                                                                     80 puncte 

 

TOTAL 100 
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În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de următoarele 

criterii și în următoarea ordine: 

 

 

 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Gradul de acoperire a populatiei deservite: 

Va fi finanțat cu prioritate proiectul a cărui populație deservită este mai 

mare. 

 

............... 

2 Regula “primul venit, primul servit” 

Cel care va înregistra primul proiectul și va fi declarat, de către GAL, 

eligibil, va avea intâietate. 

 

................ 

 

Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring 
sub pragul minim admis pentru depunere ? 
                                                 
 DA              NU 
 
Aprobat, 
Manager GAL Țara Beiușului ___________________  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL Țara Beiușului 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL Țara Beiușului 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
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  Metodologia de verificare a criteriilor de selecție 
 
CS1 -  Se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de deservire a populației 

prin actiunile propuse - max 60 puncte 

 Intre 40 si 50 de gospodării vor beneficia de servicii TIC – 40 puncte 

Peste 51 de  gospodării vor beneficia de servicii TIC – 60 puncte 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

 

Memoriu justificativ/ 

Studiu de fezabilitate 

Cerere de Finantare; 

Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii 

Adeverinta/Adresa Primarie; 

Anexa 12- Lista Zonelor Albe (LZA)   

Expertul verifica daca solicitantul a specificat in mod 

clar in cadrul dosarului cererii de finantare numarul 

populatiei si numarul de gospodariilor carora se 

adreseaza proiectul 

 

40/60 pct. daca DA si 0 daca NU 

 

CS2 -  Viteza de transfer pe care solicitantul/solicitanţii sprijinului trebuie să o asigure 

va fi în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Agenda Digitală 

2020,respectiv o viteză de transfer de minimum 30 Mbps - 40 puncte 

Viteza de transfer pe care solicitantul/solicitanţii sprijinului trebuie să o asigure va fi în 

conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Agenda Digitală 2020, respectiv o viteză de 

transfer de minimum 50 Mbps 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE  

 

Memoriu justificativ/ 

Studiu de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţii. 

Expertul verifica daca solicitantul a specificat in 

dosarul cererii de finantare viteza de transfer a 

datelor catre utilizatorul final. Daca proiectul va 

furniza catre utilizatorul final o viteza de 

transfer de minim 30 Mbps se vor primi 40 

puncte. 

40 pct. daca DA si 0 daca NU 

 

Pentru proiectele care vizeaza actiuni conexe, criteriile de selectie stabilite sunt:  
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CS1 -  Se acorda punctaj proiectelor in care grupul tinta vizat este de minimum 3000 

de locuitori - 20 puncte 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE  

 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu 

justificativ / Cererea de Finanțare 

Doc. 2 Anexa 17 –Teritoriul GAL eligibil  

 

Se  verifică dacă în cadrul cadrul Studiului de 
Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ dacă 
prin proiect se atinge grupul tinta de minimum 
3000 de locuitori 

20 pct. daca DA si 0 daca NU 

 

CS4 - Se acorda punctaj proiectelor prin care se propun dezvoltarea comunității la nivel 

local, în ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni - 

80 puncte 

 

Proiecte prin care se propun  dezvoltarea comunității la nivel local, în ceea ce privește colaborarea 

între autoritățile publice si cetateni – 60 puncte 

 

Proiecte prin care se propune  dezvoltarea comunității la nivel local, în ceea ce privește colaborarea 

între autoritățile publice, mediul privat  și cetățeni – 80 puncte 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE  

 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu 

justificativ / Cererea de Finanțare 

Se  verifică dacă în cadrul cadrul Studiului de 
Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ se 
propune colaborarea intre autoritatile publice, 
mediul privat si cetateni 

60/80 pct. daca DA si 0 daca NU 

 

Departajarea proiectelor se va face în funcție de: 

- Gradul de acoperire a populatiei deservite: 

Va fi finanțat cu prioritate proiectul a cărui populație deservită este mai mare. 

- Regula “primul venit, primul servit”.  

 Se va verifica data, ora și minutul la care a fost înregistrat proiectul , iar cel care va 
înregistra primul și va fi declarat, de către GAL, eligibil, va avea intâietate.             


