
Denumirea măsurii:  

 

Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și 

extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la 

bandă largă, precum și E-guvernare publică – M8/7.3. / 6C 

 

Tipul măsurii: INVESTIȚII 

                        SERVICII 

                        SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Analiza SWOT întreprinsă la nivelul teritoriului a relevat insuficienta dezvoltare, 

aproape inexistentă, a sectorului IT&C (a se vedea numărul redus de calculatoare / unitățile 

școlare, lipsa accesului la Internet etc.); existența unei infrastructuri de comunicații 

subdezvoltată din punct de vedere al conexiunii la internet, care amplifică problemele de 

comunicare intrateritorială și gradul de izolare a anumitor localități; existența unui număr 

important de localități care nu au acces la internet de bandă largă; aspecte care împiedică, 

în mod evident, accesul/ transmiterea în timp real la informație / a informației. Toate aceste 

aspecte pot determina pe termen mediu și lung apariția disparităților de dezvoltare, datorită 

dispariției treptate a unor activități economice care necesită interconectare cu magistralele 

de comunicații, precum și amplificării nivelului de izolare a unor comunități locale, în absența 

asigurării conectivității la internet de mare viteză. 

În urma activităților de animare și a analizei conținutului Strategiei de Dezvoltare 

Regională a Regiunii Vest a rezultat faptul că investițiile în infrastructură continuă să fie o 

cerință expresă a comunității locale. Măsura, la modul în care a fost concepută și integrată 

în cadrul SDL se adresează acelor localități care la momentul depunerii SDL sunt incluse în 

lista localităților eligibile pentru investiții în infrastructura de broadband, conform 

ANCOM, respectiv comunele Cornea, Lăpușnicel, Mehadia, Topleț, Padeș.  

Includerea măsurii în cadrul SDL este justificată prin faptul că investițiile în 

infrastructura de bandă largă trebuie urgentate, întrucât conectivitatea permanentă și de 

calitate la internet, precum și soluțiile de E-guvernare contribuie la eficientizarea relației 

dintre cetățeni și autoritățile publice și reduce nivelul de disconfort cauzat de dificultatea 

interacțiunilor cu alte comunități rurale sau urbane. Existența unui număr de 5 localități, 

reprezentând 42% din numărul de UAT acoperite de GAL care sunt eligibile pentru investiții 

în infrastructura de broadband demonstrează accesibilitatea redusă la nivelul acestor 

localități și faptul că investițiile din această categorie constituie o necesitate curentă de mare 

actualitate pentru locuitorii acestor zone. 

Măsura vizează, printre altele, acordarea de finanțare în baza unor criterii de selecție 

locală, care să garanteze accesul la finanțare a beneficiarilor eligibili proveniți din zone cu 

grad ridicat de sărăcie, a beneficiarilor proveniți din comunități cu densitate redusă a 

populației, respectiv a beneficiarilor pentru care nu există perspectiva imediată sau pe 

termen mediu de realizarea a unor investiții în infrastructura de broadband la nivel local. 

Premergător lansării apelurilor de proiecte vor fi desfășurate activități de animare 

corespunzătoare, la nivelul tuturor localităților acoperite prin parteneriat, iar în situația 



puțin probabilă în care nu va exista interes pentru accesare măsurii, GAL va analiza 

posibilitatea accesării măsurii în numele partenerilor publici din cadrul teritoriului. 
 

Obiective de dezvoltare rurală cf. Reg.(UE) 1305/2013, art. 4: 
 

- obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților locale, 

inclusiv crearea și menținerea de noi locuri de muncă.  
 

Obiective specifice ale măsurii: 
 

- îmbunătățirea interconectivității între localități; 

- îmbunătățirea interconectivității între cetățeni și autoritățile publice; 

- facilitarea accesului la comunicații și la informație; 

- dezvoltarea de soluții de E-guvernare și de aplicații informatice inovative cu utilitate 

pentru cetățeni la nivelul microregiunii; 

- construirea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de bandă largă; 

- furnizarea accesului la bandă largă la nivel local; 

- construirea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii pasive de bandă largă. 

 

Măsura contribuie la prioritatea / prioritățile prevăzute la art. 5, Reg.(UE) 

1305/2013: 
 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 
 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) 1305/2013 
 

Măsura contribuie la Domeniile de intervenție 6C - Încurajarea Sporirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale – 

Art. 5 Reg.(UE) 1305/2013 
 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

- mediu și climă: - 

- inovare: sprijinul acordat va contribui la dezvoltarea unui sector inovativ prin natura 

sa, respectiv sectorul tehnologiilor informatice și de comunicații; vor fi finanțate 

inclusiv investiții ce presupun asigurarea unor soluții publice de E-guvernare, ce 

constituie inovații la nivel local; vor fi finanțate proiecte inovative de dezvoltare de 

aplicații informatice de utilitate publică valorificând potențialul oferit de 

infrastructura de broadband. 
 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 
 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

- M3/6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole (măsurile contribuie în mod 

sinergic la îndeplinirea Priorității 6 din SDL, respectiv: Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale). 

- M4/6.4. – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

(măsurile contribuie în mod sinergic la îndeplinirea Priorității 6 din SDL, respectiv: 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale). 

- M5/6.4.D. – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER (măsurile contribuie în mod 



sinergic la îndeplinirea Priorității 6 din SDL, respectiv: Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale). 

- M6/7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

(măsurile contribuie în mod sinergic la îndeplinirea Priorității 6 din SDL, respectiv: 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale). 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

- caracterul inovator al intervenției constă în faptul că sprijinul acordat va contribui 

la dezvoltarea unui sector inovativ prin natura sa, respectiv sectorul tehnologiilor 

informatice și de comunicații; vor fi finanțate inclusiv investiții ce presupun asigurarea 

unor soluții publice de E-guvernare, ce constituie inovații la nivel local; vor fi 

finanțate proiecte inovative de dezvoltare de aplicații informatice de utilitate publică 

valorificând potențialul oferit de infrastructura de broadband 

- valoarea adăugată rezidă în faptul că investiția va facilita dezvoltarea la nivel local 

a unui nou sector economic, respectiv sectorul TIC, care poate genera valoare 

adăugată semnificativă la nivelul microregiunii și care poate contribui substanțial la 

reducerea ratei de inactivitatea sau a ratei de ocupare în agricultura de subzistență 

pentru locuitorilor comunităților izolate; prin crearea unor aplicații de E-guvernare 

performante se va avea în vedere reducerea timpilor de interacțiune dintre cetățeni 

i autoritățile publice și va simplifica relația dintre aceștia.  
 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 
- Legislația UE: 

o Regulamentul (UE) 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime; 

o Regulamentul (UE) 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) 1303/2013 

o Regulamentul (UE) 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a  

Regulamentului (UE) 1305/2013. 

- Legislația națională: 

o Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor 
de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în 
Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016; 

o HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 

data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017 

o Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

o Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu 

modificările și completările ulterioare. 
 

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 
 

• agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să 
activeze în domeniul TIC 



• entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice aflate pe lista 
localităților eligibile pentru investiții în infrastructura de broadband, conform 
ANCOM, respectiv comunele Cornea, Lăpușnicel, Mehadia, Topleț, Padeș 

• GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, 

atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice 
 

5. Tip de sprijin 
 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu Art. 45(4) și Art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 

Acțiuni eligibile:  

a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:  

i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last 

mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;  

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 

inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută 

sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor 

broadband.  

iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în 

vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone 

network).  

b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care 

presupune:  

i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last 

mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;  

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 

inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută 

sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor 

broadband; 

iii. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele 

în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare 

capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă 

(PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;  

iv. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în 

vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone 

network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele 

backbone.  

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:  

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile 

network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;  

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;  

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii 

în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);  

- finanțarea sistemelor de software necesare;  



- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local 

digital și routere, puncte de prezență etc.  

c. dezvoltarea de soluții de E-guvernare și de aplicații informatice inovative cu 

utilitate pentru cetățeni la nivelul microregiunii, în localitățile eligibile pentru 

investiții în infrastructura de broadband, conform ANCOM, cu condiția ca acestea 

să fie rulate ulterior pe infrastructura creată în cadrul proiectului. Vor fi finanțate 

proiecte inovative de dezvoltare de aplicații informatice de utilitate publică 

valorificând potențialul oferit de infrastructura de broadband. 

-  

Acțiuni neeligibile:  

- investiții în infrastructura e broadband în alte localități decât localitățile eligibile 

pentru investiții în infrastructura de broadband, conform ANCOM; 

- investiții în achiziția de echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, 

dezvoltare de soft pt toate domeniile 

 

7. Condiții de eligibilitate 
 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, cu 

mențiunea că GAL poate accesa măsura numai dacă nu există interes din partea 

celorlalte categorii de beneficiari eligibili, începând cu al doilea apel de proiecte; 

• Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată în una dintre localitățile din spațiul 

rural inclusă în lista localităților nedeservite, la data de referință 31.01.2017, de 

rețele de acces și/sau de distribuție (backhaul) la puncte fixe în măsură să asigure 

servicii de comunicații electronice cu viteze de transfer al datelor de minim 30 Mbps; 

• Solicitantul trebuie să garanteze o viteză de transfer best effort de minim 30 Mbs 
pentru fiecare punct de conexiune; 

• Solicitantul respectă condiția de eligibilitate privind accesul deschis; 

• Solicitantul respectă condiția de eligibilitate privind transparența; 

• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției 

pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată; 

• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni eligibile 

sprijinite prin măsură; 

• Investiția trebuie să se realizeze în una din localitățile eligibile pentru investiții în 

infrastructura de broadband, conform ANCOM; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

intervenție; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia 
 

8. Criterii de selecție 
 

• Principiul gradului de acoperire a populației deservite; 

• Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-

economică a zonei determinat în baza studiilor de specialitate; 

• Principiul densității populației deservite. 



Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și 

vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 

egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. De asemenea, principiile 

de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din România, ponderea criteriilor 

de selecție realizându-se în funcție de evoluția programului și de nivelul de dezvoltare a 

sectoarelor prioritare identificate în strategia programului. 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul măsurii este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, dar fără a depăși 96.224 Euro/proiect; 
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

• Totalul cheltuielilor publice: 96.224 Euro 

• Populația netă care beneficiază de servicii TIC: 2.500 locuitori 

• Număr de gospodării din spațiul rural: 100 

• Locuri de muncă nou-create: 0 
 

Indicator specific LEADER: Locuri de muncă nou create: 0 

 


