
Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii IT & C 

Codul măsurii M11 / 6C   

Tipul măsurii Investitii 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru 

dezvoltarea infrastructurii de broadband prin achiziția de 

soft, brevete, mărci, drepturi de autor, echipamente IT. 

Teritoriul GAL conform analizei SWOT, va favoriza 

dezvoltarea competitivității agriculturii si va crea cadrul 

necesar dezvoltării echilibrate al economiei si al comunității 

rurale, inclusiv prin crearea si menținerea locurilor de 

munca. 

Pentru acestea sunt necesare servicii publice care vor putea 

susține o dezvoltare continua prin dotarea acestora cu 

echipamente performante si cu licențe pentru partea de 

software necesar susținere activităților uz public. 

In egala măsura se vor dezvolta si serviciile private de IT&C 

la nivel rural, care vor necesita de asemenea dezvoltare in 

domeniul in care performează. 

In consecința este necesara crearea unor masuri de 

finanțare care sa asigure achiziția de echipamente IT, 

achiziția de sot, brevete, mărci, drepturi de autor, de 

dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente 

dezvoltării rurale (administrație, educație, mediu, social, 

economic, cultural etc). 

Întreg teritoriul GAL nu beneficiază de acoperire cu rețele 

de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer 

„best effort” de minim 30 Mbps. 

Investițiile în infrastructura de bandă largă pe teritoriul 

GAL-ului vor viza: 

- construirea/modernizarea unei rețele de comunicații 

electronice (rețea de distribuție (backhaul) și/sau de acces 

(buclă locală)) care să asigure viteze de transfer „best 

effort” de minim 30 Mbps; 



- suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente 

de infrastructură asociate 

rețelei de comunicații electronice mai sus precizate 

(precum ar fi stâlpi, piloni, conducte, canale etc.). 

1.2. Obiectivele de dezvoltare 

rurală 

(conform Reg.(UE)1305/2013, 

art.4) 

1. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea 

si menținerea de locuri de munca. 

1.3.Obiectivul specific al 

măsurii 

a) achiziția de echipamente IT 

b) achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor 

c)dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente 

dezvoltării rurale (administrație, educație, mediu, social, 

economic, cultural etc) 

1.4. Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la 

art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 P 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si 

dezvoltarea economica in zonele rurale  

Măsura corespunde obiectivelor;Art. 20  c) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

1.5. Contibuţia la Priorităţile 

SDL (locale) 

Promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, 

respectiv dezvoltara infrastructurii broadband din 

microregiune. 

1.6 Contribuţia la domeniile 

de intervenţie 

Prioritatea 6C– Sporirea accesabilității, a utilizării și a 

calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), în 

zonele rurale. 

 

1.7 Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la inovare, protecţia mediului 

1.8 Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 
- 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 
M3/6A; M8/6B; M10/6A; M1/6B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

-cresterea valorii adaugate a serviciilor bazate pe IT&C 



- standardizarea unor procese de lucru care vor detemina creterea operativitatii in rezolvarea 

probelmelor; 

- Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul , e-guvernare, e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură; 

-creşterea eficienţei interne a actului administrativ. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. 

Nr.1407/2013 

 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; 

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

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investițiifinanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data 

de 29decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

a) In cazul actiunilor eligibile (sectiunea 6.a),b,c,d))  

crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix si 

crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea 

buclelor locale, beneficiarii eligibili sunt: 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita 

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; 

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; 

Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației 

specifice; 

b) In cazul activitatiilor eligibile de operatiuni conexe 

infrastructurii de bandă largă (sectiunea 6.e)) beneficiarii 

eligibili sunt: 

- Entități publice, UAT-uri cu respectarea legislației în 

vigoare 

- ONG-uri cu respectarea legislatiei in vigoare 



- GAL-ul, în situația în care, în urma lansării unui apel de 

selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi 

beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației în vigoare 

4.2. Beneficiarii indirecţi 
Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltării 

rurale 

5.Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) 

nr. 1305/2013 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi 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 

”lastmile”) 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 sauacoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a 

serviciilor broadband. 

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

învederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone 

network). 

 

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

lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și: 

 

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

zoneleîn 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 conectarețeaua de acces local la rețeaua backbone; 

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-

network)în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală 



(backbone network) șirealizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la 

rețelele backbone. 

 c) construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție 

(backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) care să asigure viteze de transfer „best effort” de 

minim 30 Mbps; 

 d) suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate 

rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi stâlpi, piloni, conducte, 

canale etc.). 

 

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 înfuncțiune 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 

localdigital și routere, puncte de prezență etc 

 

e. operatiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări 

locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea 

locală, cum ar fi: platforme colaborative, alfabetizare digitală, etc. 

- Achiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare și asistență tehnică pentru 

pregătirea și implementarea proiectului 

- Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-guvernare, e-educație, 

e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

- Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor 



- Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale 

(administrație, educație, mediu, social, economic, cultural etc) pentru soluții de e-

guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția: 

costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot 

fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 

și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de 

Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării 

7.Condiţii de eligibilitate 

Pentru toate tipurile de activitati eligibile: 

-Acțiunile proiectului se desfășoară in teritoriul GAL fara acoperire broadband; 



- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia. 

a) In cazul proiectelor de investitii din categoriile actiunilor eligibile 6. a) b) c) d)  SDL poate 

finanta investiții în infrastructura de bandă largă dacă sunt indeplinite cel puțin urmatoarele 

conditii: 

- Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul 

de investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor 

de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au 

emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă 

de mare viteză (minim 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. 

- Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație deconstruire, 

se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este 

eligibilă 

- Potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 159/2016 în situația în care proiectul presupune 

instalarea de elemente de infrastructură fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere 

și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, 

stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau susținerii rețelelor publice de comunicații 

electronice), vor fi impuse obligații privind accesul furnizorilor de rețele publice de 

comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor de rețea. 

b) In cazul proiectelor care vizeaza actiuni conexe infrastructurii de banda larga, conform 

punctului 6. e) din cadrul actiunilor eligibile: 

• Investitia trebuie sa vizeze populatia de pe teritoriul GAL 

• Investitia nu este generatoare de venit (beneficiarul va oferii serviciile respective cu titlu 

gratuit) 

• Beneficiarul se obliga sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de min. 5 ani de la 

data ultimei plati. 

8. Criterii de selecţie 

a. In cazul proiectelor de investitii din categoriile actiunilor eligibile 6. a b c d: 

Proiectele care, prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării; 

Proiecte care, prin investiţia propusă, introduc reţele broadband în sate eligibile din comune 

cu potenţial turistic ridicat; 

Proiectele care, prin investiţia propusă, se implementează în sate eligibile situate pe 

teritoriul mai multor comune de pe teritoriul GAL-ului; 



Solicitantului are obligația de a obține de la INSCC avizul asupra documentației tehnice 

aferente cererii de finanțare. Avizul se atașează obligatoriu la cererea de finanțare. 

 

b. Pentru proiectele care vizează acțiuni conexe infrastructurii de bandă largă iar conform 

punctului e din cadrul actiunilor eligibile: 

• Grupul tinta vizat de investitie trebuie sa fie de minim 20 locuitori din teritoriul GAL 

• Numarul de UAT-uri pe raza carora se afla populatia impactata de investitie 

• Numarul UAT-uri incluse in platformele colaborative 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 

 Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 

 Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% 

 Valoarea proiectelor maxim 28978 euro. 

 Valoarea maximă eligibilă pe solicitant se aplică conform regulilor ajutoarelor de minimis. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația neta care beneficiază de servicii TIC (nr.20). 

- Nr gospodarii din spațiul rural care beneficiaza de infrastructura ITC imbunatatita (nr.5); 

 


