
Denumirea Masurii – „Investitii in infrastructura de banda larga ” 
Codul Masurii– M7/6C 

Tipul masurii – investitii si servicii 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale 
si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Dezvoltarea zonei prin abordarea LEADER, in cadrul strategiei de dezvoltare locala, 
poate constitui un aspect „inovator”, prin dezvoltarea infrastructurii de banda larga 
(broadband), care sa contribuie la cresterea calitatii vietii in zona. 
 Pentru ca la nivel local exista localitati care in conformitate cu lista zonelor albe 
ANCOM nu dispun de infrastructura broadband și de servicii de comunicații și internet de mare 
viteză, pot fi sprijinite investițiile în infrastructura de broadband. 
 Zonele albe sunt definite ca localități în care nu există acoperire broadband. Aceste 
localități pot fi considerate albe din punct de vedere al lipsei rețelei de acces local, sau lipsei 
rețelei de distribuție Această masura se adresează ambelor tipuri de zone albe și vizează 
investiții atât în infrastructura de distribuție cât și în cea de acces local. 
 In acest fel se va crea accesul la internet, la servicii online și alte oportunități legate 
de marketing-ul produselor, de piața forței de muncă, schimbul de experientă și acces mai 
usor la exemple de bune practici, etc. 

Fata de aceste constatari realizate in baza analizei SWOT, finantarea unor activitati 
privind infrastructura broadband se justifica si masura a fost inclusa in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala  III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (art.4 din Reg.1305/2013). 

Obiectivul specific mentionat in strategie este ”Dezvoltarea infrastructurii broadband 
și aducerea serviciilor de comunicații și internet de mare viteză la nivel local, pentru a 
raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 

Masura priveste Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 
si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din Reg.1305/2013). 

Masura vizeaza obiectivele Art.20 (1)(c) din Reg.1305/2013. 
Art.20 (1)(c) din Reg.1305/2013 prevede: „Investitii in infrastructura de banda larga, 

inclusiv construirea, imbunatatirea si extinderea acesteia, infrastructura pasiva de banda 
larga si furnizarea accesului la banda larga”. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 6C –„Sporirea accesibilitatii, a utilizarii 
si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC) in zonele rurale”, inclus in 
prioritatea P6. 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Realizarea unei infrastructuri broadband care sa permita afacerilor din mediul rural să 
se dezvolte si ofera tuturor categoriilor de locuitori posibilitati de integrare in viata sociala 
mai rapide, mai eficiente, asigurind astfel un nivel de viata imbunatatit. 

Aceasta masura este sinergica cu Masura - M6/6B „Investitii in infrastructura  
socială”, cu Masura M4/6A „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca”si cu 
Masura - M5/6B „Investitii in infrastructura  rurală”, contribuind la Prioritatea P6 
2. Valoarea adaugata a masurii 
 Infrastructura broadband asigura caracterul inovativ ce se urmareste prin abordarea 
LEADER, prin dezvoltarea zonei bazata pe cunoaştere, utilizind sectorul de tehnologia 
informaţiei şi al comunicaţiilor (TIC) .Acesta gen de dezvoltare va fi un catalizator pentru 



zona si se va manifesta atit la nivel economic cit şi pentru a asigura crearea unor legaturi 
sociale in cadrul comunitatilor locale . 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice; 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotarirea Guvernului nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind 
Agenda Digitala pentru Romania 2020. 

Hotarirea Guvernului nr. 441/2015 prin care s-a aprobat Planul National de Dezvoltare 
a Infrastructurii NGN (Next Generation Network). 

Legea nr. 159/ 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 
electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costurilor instalării rețelelor 
de comunicații electronice. 

HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice. 
4. Beneficiarii eligibili 

- Agenţi economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 
conform legislației în vigoare (Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare), din 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

- Grupul de Acțiune Locala “Țara Beiusului” cu respectarea legislației specifice 
- Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, cu respectarea legislației specifice 
- Administrația Publică Locală, cu respectarea legislației specifice 

5.Tipul de sprijin 

 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii costurilor eligibile si platite efectiv. 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  10.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 

6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 

Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 

1.Reteaua de acces local 

      Priveste actiuni legate de : 

- crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last 
mile") în zonele fără acces la internet în bandă largă; 

- modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parţial, 
daca nu este capabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband către populaţie. 

- Investiții aferente racordarii la o rețea de distribuție în vederea asigurării unei 
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală 

2.Rețeaua de distribuție 



- Priveste actiuni legate de 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. 

- Investiții aferente creării unei infrastructuri de distributie (backhaul-network) în 
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone-network) și 
realizării punctelor de intersecție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 

3.Operaţiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări 
locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunităţile care impactează comunitatea 
locală, cum ar fi : platforme colaborative, alfabetizare digitală, etc. 

Cheltuielile eligibile generale vor respecta prevederile din: 

Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013 si art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste 
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile netowork), de 
la punctele locale de acces în bandă larga (PLABL) la următorul final; 

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusive lucrările aferente necesare; 

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării ți 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 associate acestora e.g.: switch local digital 
și routere, puncte de prezența etc. 

Cheltuieli eligibile ale operațiunilor conexe 

- Platforma colaborativa 

- Alfabetizare digitala, etc. 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 

Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunt eligibile: 

•   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

• achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

• investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

• cheltuieli 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 construite și neconstruite, cu excepția celor prevazute la art.19 
din Reg. 1305/2015; 

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; 

• 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. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 

- Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire broadband la 
punct fix,pe baza listei zonelor albe (ANCOM); 

-Solicitanții trebuie: să fie IMM-uri, din domeniul telecomunicațiilor, autorizați de Autoritatea 
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM); 

-Viteza de transfer pe care solicitanții trebuie să o asigure va fi în conformitate cu 
prevederile H.G 907/2016, respectiv minimum  30 Mbps partajat indiferent de tipul de 
persoana ; 

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  

- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  

- Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL 
si sa se justifice din punct de vedere al cresterii nivelului calitatii vietii pe plan local. 

- Acțiunile finanţate prin această măsură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri 
comunitare sau naţionale sau altor măsuri din PNDR. 

În cazul proiectelor care vizează acţiuni conexe infrastructurii de bandă largă, conform 
punctului 3.) din cadrul acţiunilor eligibile: 

-Investiţia trebuie să vizeze populaţia de pe teritoriul GAL; 

-Investiţia nu este generatoare de venit (beneficiarul va oferi serviciile respective cu titlu 
gratuit); 

-Beneficiarul se obligă să asigure mentenanţa investiţiei pe o perioadă de 5 ani de la data 
ultimei plăţi. 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate 
aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din HG 
226/2015.  

8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 
1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 



Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 

- se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de deservire a populației prin 
actiunile propuse; 

-se acorda punctaj proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al 
datelor pentru utilizatorul final; 

Pentru proiectele care vizează acţiuni conexe infrastructurii de bandă largă conform 
punctului 3.) din cadrul acţiunilor eligibile: 

- grupul ţintă vizat de investiţie să fie de minim 3000 locuitori din teritoriul GAL 

- se acorda punctaj proiectelor prin care se propune dezvoltarea comunității la nivel local, în 
ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni.  

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  10.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100% cu excepția proiectelor generatoare 
de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%. 

Se va respecta plafonul ajutorului de minimis de 200.000 euro/solicitant.Potrivit regulii de 
minimis valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar potrivit 
prevederilor din Reg.1407/2014 nu va depasi 200.000 euro pe durata a trei ani fiscali 
consecutivi. 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care beneficiaza de 
servicii TIC” – 3000 persoane . 

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta măsură este “Număr de gospodării din spațiul 
rural” – 100 gospodării 

 


