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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
„Europa investește în zonele rurale!” 
Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 
Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  

Fişa de măsură “Infrastructură broadband” 

 
Titlu măsură: Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, 
îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și 
furnizarea accesului la banda largă 
Cod măsură: 7–M7.3.a/6C 
Tipul măsurii: INVESTIŢII 
 
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 

La nivelul GAL Ținutul Haiducilor există încă zone neconectate la rețelele 
broadband. Motivele țin de costurile ridicate ale dezvoltării infrastructurii 
necesare, precum și de densitatea redusă a beneficiarilor potențiali – factori 
care reduc motivația operatorilor privați de a aduce internetul de mare viteză 
până în zonele rurale izolate (fenomen cunoscut sub denumirea de “eșec de 
piață”). 

Măsura finanțează costurile creerii infrastructurii de tip broadband și 
creează condițiile prealabile pentru reducerea "decalajului digital" dintre zonele 
rurale și cele urbane. Ea crește atractivitatea zonelor rurale pentru generațiile 
tinere, care pot opta pentru a locui la țară și a desfășura, prin intermediul 
internetului, activități economice de acasă. 

Un avantaj suplimentar al implementării măsurii ține de posibilitatea 
conectării la internet de mare viteză a unor comunități rurale cu potențial 
turistic bine dezvoltat – ceea ce permite imaginarea în viitor a unor facilități 
virtuale pentru dezvoltarea turismului la destinație (de exemplu, streaming în 
timp real).  

Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând zonele albe fără 

infrastructură broadband). Măsura contribuie, în acest mod, la soluționarea 
problemelor P13 şi P14, prin eliminarea sau reducerea unora dintre punctele 
slabe menționate în analiza SWOT la secțiunea “Teritoriu” - respectiv: 
 Disparitățile de dezvoltare între comunele periferice și cele aflate pe principalele 

axe de comunicație; 

 Existența unor zone încă neconectate la infrastructură IT&C de tip broadband; 

Măsura contribuie, în acest mod, la atingerea obiectivelor O13 şi O14 din 
Strategia de dezvoltare locală. 

 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la 
obiectivele transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 
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locuri de muncă 

 Obiective specifice ale măsurii:  

o Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale  

o Creșterea accesului populației rurale la servicii de comunicații în bandă largă. 

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

1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi 

dezvoltare economică în zonele rurale 

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

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 6C Sporirea accesibilității, a 

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

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

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Nu e cazul. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

o Măsura este sinergică cu măsurile 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activităţi neagricole”, 

6–M6.2.b/6A “Tradiţii”, 7–M7.2.a/6B “Servicii sociale integrate” şi 7–M7.5.a/6B 

“Infrastructură turistică mică”, toate contribuind la atingerea priorităţii 6 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează 

valoare prin: 
 Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, 

cultural și natural. 

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri generează plus-

valoare pentru teritoriu, creând premisele pentru o dezvoltare incluzivă. Ea 
permite depăşirea barierelor digitale, permite conectarea zonelor rurale 
periferice la fluxurile informaţionale şi crează oportunităţi pentru populaţia 
locală (de învăţare, de ocupare, de acces la servicii publice online etc.) Ca 
atare, măsura “Infrastructură broadband” este extrem de relevantă pentru 
Strategia de dezvoltare locală, fiind o măsură suport pentru grupurile 
vulnerabile care nu pot beneficia în mod adecvat de impactul pozitiv al 
celorlalte măsuri ale strategiei. 

Măsura se diferenţiază de sub-măsura similară din PNDR şi are caracter 
inovator prin fixarea unor criterii de eligibilitate și de selecție specifice 
teritoriului atât la nivelul acţiunilor eligibile (vezi punctul 6), cât şi al 
beneficiarilor indirecţi (vezi punctul 4). 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 

 Legea nr. 154/2012; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 140/2012; Hotărârea Guvernului nr. 245/2015;  

Hotărârea Guvernului nr. 414/2015; Decizia președintelui Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 987/2012.  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
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 Beneficiari direcţi: 

o Agenţii economici ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor. 

 Beneficiari indirecţi: 

o Comunităţile locale din localitățile considerate „pete albe” 

 

5. Tip de sprijin 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii 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, numai în cazul 

proiectelor de investiții. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

Modelul operațional susținut prin această submăsură este DBO (Design Build 

Operate), ceea ce înseamnă că beneficiarii vor proiecta, construi și opera 

infrastructura. De asemenea, această infrastructură rămâne în proprietatea 

beneficiarului. 

 Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix 

Acest tip de acțiune se referă la suport financiar pentru: 

o crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last 

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

o modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parţial, 

inadecvată, insuficientă (ex. o calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranţă 

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

serviciilor broadband către populaţie. 

Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri 

capabile să sprijine serviciile solicitate, această acțiune poate include: 

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

network), de la PLABL la utilizatorul final; 

o realizarea sau modernizarea punctelor locale de acces în bandă largă (PLABL), 

inclusiv lucrările aferente necesare; 

o finanţarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și 

punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, staţii la 

sol etc.); 

o finanţarea sistemelor de software necesare; 

o instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu 

switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.); 

o racordarea la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei 

conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network). 

 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale 

Acest tip de acțiune se referă la suport financiar pentru: 
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o crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last 

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

o modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parţial, 

inadecvată, insuficientă (ex. o calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranţă 

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

serviciilor broadband către populaţie; 

o 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. 

Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri capabile să 

sprijine serviciile solicitate, această acțiune poate include: 

o lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (lastmile 

network), de la PLABL la utilizatorul final; 

o realizarea sau modernizarea punctelor locale de acces în bandă largă (PLABL), 

inclusiv lucrările aferente necesare; 

o finanţarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și 

punerii în funcțiune aacestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, staţii la 

sol etc.); 

o finanţarea sistemelor de software necesare; 

o instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu 

switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.); 

o crearea unei infrastructuri de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării 

unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network); 

o realizarea punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la reţelele backbone. 

 Acţiuni neeligibile: Alte acţiuni decât cele menţionate expres ca fiind eligibile. 

 

7. Condiții de eligibilitate 
 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor, 

în zone fără acoperire broadband la punct fix, pe baza unei liste a zonelor albe 

intocmită și/sau agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM); 

 Solicitanții sprijinului trebuie: să fie IMM-uri, atât cele existente, cât şi start-up-uri, 

să desfășoare activitatea în domeniul telecomunicațiilor și să fie autorizați de 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM); 

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 

investiţiei; 

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal 

aferent zonelor acoperite de investițíi; 

 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu , necesare investiţiei 

sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi 

acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului. 

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

solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

 Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin care 
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solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului; 

 Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în 

conformitate cu prevederile H.G. 444/2009 privind aprobarea Strategiei 

guvernamentale de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă în România 

pentru perioada 2009-2015, respectiv minimum 1 Mbps partajat pentru clienți 

persoane fizice și 4 Mbps partajat pentru persoane juridice; 

 

 Costuri eligibile: 

o în funcție de tipul acțiunii, soluția tehnică și zona acoperită de investiție, costurile 

lucrărilor de inginerie civilă pot reprezenta până la 80% din costurile de construire a 

infrastructurilor broadband. Această submăsură implică sprijin financiar pentru 

lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, microconducte şi guri de vizitare) şi 

alte elemente de reţea pasive (ca de exemplu turnuri de antene, piloni, fibră 

optică neechipată, cadre de distribuţie, etc). Dacă este posibil, o astfel de 

construcţie trebuie preluată în sinergie cu alte lucrări civile; 

o Costurile aferente realizării reţelei de backhaul pot include: achiziţionarea 

echipamentelor și a lucrărilor pentru punctul de conectare al rețelei de distribuție 

la o reţea magistrală (backbone) și alte costuri unitare necesare conectării (ex. 

taxă de conectare); 

o Costurile aferente realizării sau modernizării rețelei locale de acces pot include: 

realizarea de puncte locale de acces în bandă largă (PLABL), achiziţionarea 

echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a PLABL, achiziţionarea 

echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a rețelelor locale; 

o Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi costurile 

generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi 

consultanţi, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum 

sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionareade patente şi licenţe, în 

limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele 

care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 

 

8. Criterii de selecție: 
 Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii: 

o Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu un buget anual 

predefinit, cu selecţie lunară/trimestrială; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai 

ridicat. 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Proiectele implementate în zone marginalizate – ca suport pentru intervenţii 

ulterioare din alte programe de finanţare (de exemplu, POCU) vizând utilizarea 
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internetului pentru creşterea nivelului de calificare şi asigurarea accesului la 

oportunităţi de ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile; 

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

gospodării; 

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

pentru utilizatorul final; 

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

care există un potenţial turistic ridicat; 

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

pe teritoriul mai multor comune de pe teritoriul GAL-ului. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 Finanţarea maximă pentru un proiect: 100.000 Euro 

 Număr de proiecte estimate a se finanţa: 1  

 Contribuţia publică nerambursabilă este, în acest context: 100.000 Euro 

 Proiectele sunt proiecte generatoare de venit de utilitate publică 

 Rata sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 
10. Indicatori de monitorizare 
 Indicator: Populație netă care beneficiază de servicii TIC: minim 500 de locuitori ai 

GAL Ţinutul Haiducilor 

 Indicatorul specific LEADER: Crearea de locuri de muncă - Nu se aplică în cazul 

acestei măsuri. 

 


