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Denumirea măsurii –  Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

CODUL Măsurii- Măsura 63/ 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 

Pe baza Anexei ”Localități eligibile pentru investiții broadband PNDR 2014-2020-M19-

LEADER” la Ghidul solicitantului, pe teritoriul GAL localitățile care nu beneficiază de 

internet de bandă largă este localitatea Cibu (com. Fîntînele), Roua (com. Fîntînele), 

Ghinești (com. Neaua). Acest aspect necesită accesarea fondurilor pentru investiții 

broadband cu ajutorul acestei măsuri din strategie.(W) Măsura contribuie la evitarea izolării 

acestor localități față de celelalte localități ale comunei și al teritoriului (T); la 

îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică 

locală, și a serviciilor de bază (O); mărirea potențialului turistic al teritoriului (S). 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

• (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile 

de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații în bandă largă. 

• Facilitarea accesului comunităților de pe teritoriul GAL la servicii publice online si 

infrastructura TIC imbunatatita 

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

1305/2013:  

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

rurale. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6C  Sporirea accesibilității , a utilizării și a 

calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale, prevăzute la 

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

 

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

Măsura contribuie la inovare prin investiții în infrastructură neexistentă în localitățile 

respective. Crearea rețelelor de internet, permite realizarea unor investiții în domenii 

precum: securitate, e-guvernare, promovarea turismului, lărgirea pieței de desfacere, e-

learning. 



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

41 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  - 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 

calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M64/6B ”Dezvoltarea 

infrastructurii sociale”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, M66/6A ”Dezvoltarea 

întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Atragerea companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de 

servicii sanitare și îmbunătățirea educației și a accesului la serviciile publice, sociale 

respectiv facilitarea accesului comunităților de pe teritoriul GAL la servicii publice online și 

infrastructura TIC îmbunătățită. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,  cu modificările și completările ulterioare;  

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. 

Legea nr. 159/19 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. 907/29 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 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

Entități private - 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 din teritoriul LEADER (inclusiv orașul Sângeorgiu de Pădure). 

GAL Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni poate fi beneficiar al acestei măsuri în cazul 

în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul . În acest caz, se vor aplica măsuri de 

evitare a conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va 

efectua de către o altă entitate -  stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 

19.2. 

Entități publice, ADI, APL din teritoriul LEADER (inclusiv orașul Sângeorgiu de Pădure). 

În cazul investiţiilor în broadband, entităţile publice, ADI, APL, GAL pot fi beneficiari eligibili 

numai cu respectarea legislaţiei specifice. 

Beneficiari indirecți (grup țintă): Comunitățile locale din localitățile în care se 

implementează proiectul, comunitățile locale din localitățile considerate ”pete albe”; 

întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; exploatații agricole înființate și/sau 

dezvoltate; autoritățile publice locale; ONG-uri din teritoriu. 
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5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constiutuirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 

și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

A. Investitii in infrastructura de broadband 

• Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix; 

• Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale; 
B. Investitii in sisteme de e-guvernare 

• Implementarea sistemelor de e-guvernare; 
C. Investitii in dotarea cu echipamente IT in domeniile e-educatie, e-incluziune, e-
sanatate, e-cultura 

• Implementarea sistemelor de e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate, e-cultură. 
 

Acțiuni neeligibile: 

• Cumpărarea de teren și/sau de imobile; 
• Achiziționarea de bunuri second-hand; 
• Investiții în infrastructura de bandă largă în localitățile care nu sunt incluse în anexa 

Lista Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi 
pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală >> 
Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul 
ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații 

• Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței; 

7.  Condiții de eligibilitate 

 A. Investitii in infrastructura de broadband 

• Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată în spațiul rural fără acoperire 
broadband la punct fix, pe baza unei liste a zonelor albe (Lista Zonelor Albe, 
actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: 
http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală > > Implementare PNDR 2014-
2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul ANCOM: 
http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații) întocmită și/sau 
agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM); 

• Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare 
investiției; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal 
aferent zonelor acoperite de investiții; 

• Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu , necesare investiției 
sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și 
acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului; 

• În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele 

solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

• Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie sa o asigure pentru orice tip 

de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică) este de minimum 30 

Mbps, potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020. 

• Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului 

să demonstreze viabilitatea investiției. 

• Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului.  

• Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate.  



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

43 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

• Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor 

Regulamentului nr. 1407/2013*. 

• În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în    

banda larga, beneficiarul ajutorului „de minimis” va oferi acces în condițiile pieței 

și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei măsuri, 

tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria rețea de acces, în limita 

capacităților tehnice disponibile și urmare a unei cereri exprese din partea acestora. 

B. INVESTITII IN SISTEME DE E-GUVERNARE (condiții identice cu titlul C.) 
C. INVESTITII IN DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT IN DOMENIILE E-EDUCATIE, E-
INCLUZIUNE, E-SANATATE, E-CULTURA.  

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze că va asigura întreținerea/ mentenanța 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăti; 

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

• Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea investiției; 

• Investiția se va realiza pe teritoriul GAL; 

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

la punctele B și/sau C prin măsură; 

• Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele 

SAPARD/FEADR);  

• Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, (dacă este reziliat 

din proprie inițiativă), sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru 

nerespectarea prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu 

AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată; 

• Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului, daca este cazul; 

• Solicitantul trebuie să respecte regula ajutoarelor „de minimis”, dacă este cazul; 

• Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și autorizațiile necesare 

investiției; 

• Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate, daca este cazul; 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

• Proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare din 
populație care beneficiază de servicii/aplicații TIC; 

• Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor 

pentru utilizatorul final. 

• Proiecte ce sprijină aplicații tip e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate, 

e-cultura, pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite locuitorilor 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

                                                           
* Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis. 
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art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o 

mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Potrivit cerințelor recomandate de AM pentru PNDR cuantumul sprijinului pentru investițiile 

în infrastructura de broadband este suma maximă. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii TIC: 498 

Număr de gospodării din spațiul rural:103 

Număr de locuri de muncă nou create: 0 

Cheltuielile publice totale: 40.000 Euro  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 


