
 
 

CORRIGENDUM NR. 1/21.10.2021 

aferent apelului de preselecție a propunerilor de proiecte DigiRural (digitalizarea 
administrațiilor publice locale din mediul rural) 

În contextul lansării apelului de preselecție a propunerilor de proiecte DigiRural, 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 DigiRural (digitalizarea administrațiilor publice 
locale din mediul rural) 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 proiecte: 31.0102.12.2021, ora 23:59.  
 

J.  COMPLETAREA, DEPUNEREA PROIECTELOR 

Propunerile de proiect pot fi trimise prin intermediul Platformei INNO, în intervalul 01.10.2021 
- 31.0102.12..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 31.1002.12.2021 

Analiza şi prioritizarea propunerilor de proiect 01.1103.12.2021 – 04.0101.02.2022 

Depunere contestații 05.0102.02.2022 - 07.0104.02.2022 

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

10.0107.02.2022 – 25.0221.03.2022 

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 11, 12 și 

13, pentru a asigura înțelegerea corectă ale acestora de către potențialii beneficiari  
- corectarea unor erori materiale în cadrul criteriilor 9 și 10, respectiv stabilirea 

punctajelor maxime aferente, care nu pot fi valori între 0-10 și vor fi 10 sau 0, conform 
următoarelor: 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE EVALUARE CALITATIVĂ 
PUNCTAJ 
MAXIM 

1 
Activitățile proiectului sunt clare și sunt corelate cu rezultatele 
preconizate a se obține. 

0-5 

2 
Resursele necesare prevăzute în Fișa de proiect sunt în 
concordanţă cu activităţile şi rezultatele propuse şi sunt necesare. 

0-5 

3 Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse oportunitatea și 
necesitatea proiectului? 

0-5 

4 
Bugetul proiectului este corelat cu nevoile proiectului și este în 
concordanță cu logica intervenției. 0-5 

5 Capacitatea tehnică a solicitantului   0-5 

6 
Solicitantul a elaborat un plan de comunicare și conștientizare a 
populației eficient?  

0-10 

7 
Riscurile legate de implementarea proiectului sunt identificate şi 
relevante 

0-10 

8 Există o înțelegere a precondiţiilor sustenabilităţii și sunt incluse o 
serie de măsuri în acest sens? 

0-10 

9 Există o strategie de digitalizare a comunei? 0-10 

10 
Localitatea reședință de comună în care se propun investițiile de 
digitalizare este acoperită de rețele de comunicații electronice în 
bandă largă de mare viteză la puncte fixe? 

0-10 

11 Propunerea de proiect deservește comune cu o populație cât mai 
mare (conform datelor INS 2021) 

Maximum 10 
puncte 

a Peste 7.000 de locuitori (> 7.000 locuitori) 10 

b Între 4.000 – 7.000 de locuitori (≥ 4.000, ≤ 7.000 de locuitori) 7 

c Între 1.000 – 4.000 de locuitori (≥ 1.000, < 4.000 locuitori) 4 

d Sub 1.000 de locuitori (< 1.000 de locuitori) 1 

12 Capacitatea administrativă a solicitantului   Maximum 10 
puncte 

12.1 
Număr de contracte de finanțare din Fonduri Europene 
nerambursabile semnate din 2014 până în prezent 

Maximum 5 
puncte 

a Mai mult de 7 contracte (> 7 contracte) 5 

b Între 3-7 contracte (> 3, ≤ 7 contracte) 4 

c Între 1-3 contracte (≥ 1, ≤ 3 contracte) 3 



 
12.2 

Valoarea contractelor de finanțare din Fonduri Europene  
nerambursabile semnate din 2014 până în prezent 

Maximum 5 
puncte 

a Peste 7.000.000 euro (≥ 7.000.000 euro) 5 

b Între 3.000.000 – 6.999.999 euro (≥3.000.000, ≤ 6.999.999 euro) 4 

c Între 500.000 – 2.999.999 euro (≥ 500.000, ≤ 2.999.999 euro) 3 

13 Apropiere față de reședința de județ Maximum 5 
puncte 

a Mai puțin de 50 km (< 50 km) 5 
b Între 50-100 km (≥ 50 km, ≤ 100 km) 3 

c Peste 100 km (> 100 km) 1 

TOTAL 100 
 


