
 
 

CORRIGENDUM NR. 1/21.10.2021 

Aferent apelului de preselecție a propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de 
Alimentare Centralizată cu Energie Termică) 

 

În contextul lansării apelului de preselecție a propunerilor de proiecte SACET, prin prezentul 
corrigendum se realizează următoarele modificări: 

 
1. Prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul Apelului de 

preselecție a propunerilor de proiecte SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu 
Energie Termică) de la 31.10.2021 la 02.12.2021, respectiv modificarea capitolelor I., J., M. din 
ghidul de preselecție, conform următoarelor: 

 I. DEPUNEREA PROIECTELOR 

▪ Dată și oră închidere depunere propuneri de proiecte: 02.1231.01.2021, ora 23:59.  
 

J.   COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR 

Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 
- 02.1231.01.2021,  până la ora anunțată de închidere a apelului. 
  
M.  CALENDARUL APELULUI 

Lansarea apelului de preselecție 01.10.2021 

Data limită de depunere a propunerilor de proiect 02.1231.10.2021 

Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect 03.1201.11.2021 – 01.0204.01.2022 

Depunere contestații 02.0205.01.2022 - 04.0207.01.2022 

Soluționarea contestațiilor și Avizarea listei 
propunerilor de proiecte prioritizate prin Consiliul de 
Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-
Vest 

07.0210.01.2022 – 21.0325.02.2022 

Publicarea listei finale  a comunelor preselectate 01.0304.2022 

 



 
2. Modificarea Ghidului de preselecție cu privire la clarificarea unor aspecte legate de 

criteriile de evaluare calitativă din cadrul acestuia: 
- includerea unor precizări cu privire la interpretarea valorilor din cadrul criteriilor 9 și 10, 

pentru a asigura înțelegerea corectă ale acestora de către potențialii beneficiari. 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE EVALUARE CALITATIVĂ 
PUNCTAJ 
MAXIM 

9 
Propunerea de proiect prevede investiții în localități care se află la o 
distanță semnificativă față de cea mai apropiată  conductă 
magistrală de transport și racorduri de alimentare cu gaze naturale 

Maximum 20 
puncte 

a Peste 100 km (> 100 km) 20 

b Între 50 - 100 km (≥ 50 km, ≤ 100 km) 15 

c Mai puțin de 50 km (< 50 km) 10 

10 Numărul de locuitori deserviți 
Maximum 20 
puncte 

a Peste 1.500 de locuitori (>1.500 de locuitori) 20 

b Între 1.000 – 1.500 de locuitori (≥1.000 km, ≤ 1.500 locuitori) 15 

c Sub 1.000 de locuitori (< 1.000 de locuitori) 10 
 
 


