
FISE DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

MĂSURA MCS 7.3 – SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ, 

INCLUSIV CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA ACESTEIA, 

INFRASTRUCTURA PASIVĂ DE BANDĂ LARGĂ ȘI FURNIZAREA ACCESULUI LA 

BANDA LARGĂ, PRECUM ȘI EGUVERNARE PUBLICĂ 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ______________________________________________ 

Obiectivul proiectului:___________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: 

____________________________________Prenume:_______________________________ 

Funcţie reprezentant 

legal:______________________________________________________________ 

 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ  

 

CS1. Proiecte care vizează inteconectarea a cât mai multor actori din 

teritoriul GAL 

                                                                   (maxim 25 puncte) 

 

 

 

 Se vor puncta proiectele care propun interconectarea a cat mai multor 

persoane fizice/juridice din teritoriul GAL Cheile Sohodolului. Va fi 

acordat 1 punct pentru fiecare 10 persoane conectate 

Documente: studiu de fezabilitate 

CS2. Proiecte ce sprijină aplicații pentru îmbunătățirea serviciilor 

publice 

                                                                   (15 puncte dacă DA, 0 dacă 

NU) 

 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul de Fezabilitate ca 

prin investitia propusa se vor imbunatatii serviciile publice  

Documente: studiu de fezabilitate  

CS3. Criteriul actiunilor inovative 

                                                                   (10 puncte dacă DA, 0 dacă 

NU) 

 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul de Fezabilitate ca 

cel putin o actiune propusa in proiect este invoativa. Actiuni inovative sunt 

definite ca activitati care nu au mai fost realizate in teritoriul GAL Cheile 

Sohodolului unde este realizata investitia. 



Documente: studiu de fezabilitate 

CS4: Criteriul crearii de noi locuri de munca 

                                                                   (10 puncte dacă DA, 0 dacă 

NU)                    

 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul de Fezabilitate ca 

vor crea cel putin un loc de munca cu jumatate de norma 

Documente: studiu de fezabilitate 

CS5: Criteriul investitiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul de Fezabilitate ca 

investitia propusa va deservii mediul de afaceri din teritoriul GAL Cheile 

Sohodolului 

 

Documente: studiu de fezabilitate  

CS6: Criteriul care prevede costul si tipul lucrarii 

(maxim 25 puncte)                    

 

CS6.1 Pentru proiectele ce propun lucrari de modernizare 

(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

 

CS6.2 Pentru proiectele ce propun lucrari de constructive  

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

 

Documente: studiu de fezabilitate  

Total punctaj:                                                                                                     100 puncte 

Pentru această submăsură, pragul minim este de 15 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 

nu poate intra la finanţare.  

Pentru proiectele concurente pe acelasi teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adreseaza 

lucrarilor de modernizare (cost mai mic) inaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii 

de broadband. 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare : 

1. Proiecte care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) 

2. Proiecte care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband 

3. Criteriul actiunilor inovative 

Aprobat,  

Manager GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura  

Data: 

Verificat:  

Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura  

Data:  

Verificat:  



Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura 

Data: 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

MĂSURA MCS 7.3 – SPRIJIN PENTRU INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ, 

INCLUSIV CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA ACESTEIA, 

INFRASTRUCTURA PASIVĂ DE BANDĂ LARGĂ ȘI FURNIZAREA ACCESULUI LA 

BANDA LARGĂ, PRECUM ȘI EGUVERNARE PUBLICĂ 

 

 

CS1. Proiecte care vizează inteconectarea a cât mai multor actori din teritoriul GAL 

(maxim 25) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate Se vor puncta proiectele care propun interconectarea a 

cat mai multor persoane fizice/juridice din teritoriul 

GAL Cheile Sohodolului. Expertul verifica in Studiul 

de Fezabilitate daca este mentionat numarul 

persoanelor fizice/juridice care se vor conecta la 

infrastructura de broadband in urma investitiei. Va fi 

acordat 1 punct pentru fiecare 10 persoane conectate 

 

 

CS2. Proiecte ce sprijină aplicații pentru îmbunătățirea serviciilor publice 

                                                                   (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate Se vor puncta proiectele care vor demonstra ca prin 

investitia propusa se vor imbunatatii serviciile 

publice. Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate 

daca sunt mentionate serviciile care se vor 

imbunatatii, si daca este descries cum se vor 

imbunatati 

 

CS3. Criteriul actiunilor inovative 

                                                                   (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul 

de Fezabilitate ca cel putin o actiune propusa in 

proiect este invoativa. Actiuni inovative sunt definite 

ca activitati care nu au mai fost realizate in teritoriul 



GAL Cheile Sohodolului unde este realizata investitia. 

Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate daca sunt 

descrise actiunile inovative, si de ce sunt actiuni 

inovative 

 

CS4: Criteriul crearii de noi locuri de munca 

                                                                   (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul 

de Fezabilitate ca vor crea cel putin un loc de munca 

cu jumatate de norma. Expertul verifica in Studiul de 

Fezabilitate daca solicitantul isi propune prin proiect 

crearea a cel putin unui loc de munca pana la 

finalizarea investitiei. 

 

CS5: Criteriul investitiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)  

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul 

de Fezabilitate ca investitia propusa va deservi mediul 

de afaceri din teritoriul GAL Cheile Sohodolului. 

Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate daca este 

specificat cum investitia va deservi mediul de afaceri  

 

CS6: Criteriul care prevede costul si tipul lucrarii 

(25  puncte dacă DA, 0 dacă NU)               

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate Se vor puncta proiectele care vor prezenta in Studiul 

de Fezabilitate detaliat costurile de realizare  si tipul 

investitiei . Pentru proiectele ce propun lucrari de 

modernizare se vor acorda 25 de puncte, iar pentru 

proiectele ce propun lucrari de constructie se vor 

acorda 15 puncte.Expertul verifica in Studiul de 

Fezabilitate daca se regasesc aceste informatii 

                                           


