
S63 - FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
MĂSURA 63/6C–  Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

 
I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  
  
 

                                   6   3  /  6   C   -                 -                -                               

 
 Codificare   Anul Licitaţie de Număr de ordine 
 Măsură    proiecte în Registrul de 
    evidenţă 
 

Denumire solicitant:__________________________________________________________ 

Titlu proiect:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ________________________________Prenume:_____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:______________________ _______________________________ 

 
II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 

 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de GAL  
Documente care 

se verifica 

CS1 

Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui 
număr cât mai mare din populație care beneficiază de 
servicii/aplicații TIC  
Se va verifica în documentația tehnico – economică: 
SF/DALI/MJ numărul de locuitori specificați, care vor fi 
deserviți de proiect sau celor care vor beneficia de servicii 
publice îmbunătățite. 
                                                        (30 dacă DA, 0 dacă NU) 

 
 

Studiu de 
Fezabilitate/ 

DALI/ Memoriu 
justificativ 



CS2 

Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză 
de transfer al datelor pentru utilizatorul final. 
Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI 
dacă viteza de transfer oferită în proiect este mai mare de 30 
Mbps.                                                    
                                                     (30 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 
Studiu de 
fezabilitate/DALI 

CS3 

Proiecte ce sprijină aplicații tip e-guvernare, e-educatie, e-
incluziune, e-sanatate, e-cultura, pentru imbunatatirea 
serviciilor publice oferite locuitorilor 
Se va verifica în documentația tehnico – economică: 
SF/DALI/MJ dacă investiția propusă prin proiect sprijina 
realizarea de investitii care se încadrează în acțiunile eligibile 
mentionate la punctele B si C. 

(40 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

Studiu de 
Fezabilitate/ 

DALI/ Memoriu 
justificativ 

TOTAL:   

 
Pragul minim de punctaj este de 30 puncte! 
 
 
Nota 
 Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL:              puncte 
 
Atenție! 
Localitățile din Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de 
comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 
Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) sau alte servicii de 
comunicații electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste rețele ar 
putea fi modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 
30 Mbps. 
- Un solicitant care intenționează să modernizeze o rețea de comunicații electronice pentru a 
furniza servicii de internet la viteze peste 30 Mbps va propune costuri mai reduse în raport cu 
cele aferente instalării unei noi rețele în bandă largă.  
 
Astfel, criteriile de departajare a proiectelor care vizează același teritoriu (parțial sau integral) 
ca de exemplu: costul și tipul lucrării. 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. 
 
În alte cazuri se va lua în considerare valoare totală a proiectelor, în sensul că proiectele cu 
valoarea mai mare vor avea prioritate. 
 
Valoarea totală a proiectului: .............................................. 



 
Observaţiile GAL:  

…………………………………………………………………………………….… 
…………….………………………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………… 

 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni  
 
 Aprobat de.................................. Președinte GAL 
 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../....... 
 
 
Verificat de …………………........... Şef  SVCF – Expert evaluare proiecte/Manager GAL 
 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../....... 
 
 
Intocmit de ……………………........ Expert GAL - Expert monitorizare/Responsabil financiar 
 
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../....... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 
CS1: Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare din 
populație care beneficiază de servicii/aplicații TIC  
 
 (30 daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Studiu de Fezabilitate/DALI 
1.2 MJ 
 

Expertul verifică în Studiu de 
Fezabilitate/DALI/MJ numărul de locuitori 
specificați, care vor fi deserviți de proiect sau 
celor care vor beneficia de servicii publice 
îmbunătățite. 

 
CS2: Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru 
utilizatorul final. 
 
      (30 dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Studiu de Fezabilitate/DALI      Expertul verifică în documentația tehnico – 
economică: Studiu de Fezabilitate/DALI dacă 
viteza de transfer oferită în proiect este mai 
mare de 30 Mbps. 

 
CS3: Proiecte ce sprijină aplicații tip e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate, e-
cultura, pentru imbunatatirea serviciilor publice oferite locuitorilor 
 
      (40 dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Studiu de Fezabilitate/DALI 
1.2 MJ 
 

Expertul verifică în Studiu de 
Fezabilitate/DALI/MJ dacă investiția propusă 
prin proiect sprijina realizarea de investitii care 
se încadrează în acțiunile eligibile mentionate 
la punctele B si C. 

 
Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
litere  „X” în casutele/câmpurile respective. Șeful SVCF verifică munca expertului certifică acest 
lucru prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X”  aplicat de Expertul GAL.  
 
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, în casuta 
„Da”, iar verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Președintelui 
Comitetului de Selecție GAL. 


