
FIȘA MĂSURII 02 – ”Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă” 

 

Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă 

Codul măsurii M 02/6C 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Conform analizei realizate la nivelul teritoriului și a datelor 

puse la dispoziție de către ANCOM, numărul populației 

rezidente în localitățile care nu dispun de infrastructura de 

bandă largă care să asigure viteze la internet de minim 30 

Mbps, este de  aproximativ 20.961 de locuitori, respectiv 

56,6% din totalul populației din teritoriul GAL. Plecând de la 

situația actuală, prin intermediul activităților de consultare 

a populației din teritoriu, s-a constatat că pentru 

echilibrarea gradului de dezvoltare pe plan educațional, 

economic, socio-cultural, este necesară îmbunătățirea 

infrasructurii TIC.  

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Măsură vizează obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

În conformitatea cu obiectivele stabilite în cadrul SDL, 

acestă măsură contribuie la obiectivul privind îmbunătățirea 

calității vieții în teritoriu prin dezvoltarea serviciilor de bază 

pentru populație. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura are cea mai mare relevanță pentru prioritatea P6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale.  

În cadrul SDL această măsură contribuie la prioritatea P3  

Îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriu. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.20 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile în infrastructura de bandă largă se încadrează în 

prevederile art. 20  - Servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6C pentru 

sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Inovare 

Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de bandă largă 

care să asigure accesul la internet a populației, va favoriza 

creșterea  gradului de inovare din teritoriul GAL. 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M02/6C se adresează autorităților publice locale sau 

IMM-urilor care pot beneficia de finanțare directă pentru 

investiții de utilitate publică, care duc la creșterea nivelului 

de trai în teritoriul GAL, prin măsurile M5/6B,  M7/6B și 



M8/6B din cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile sunt 

complementare.  

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri contribuie la 

realizarea priorității P6 de dezvoltare rurală definită 

conform art. 5 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, astfel că măsura 

este sinergică cu celelalte măsuri care contribuie la 

realizarea acestei priorități: M5/6B, M06/6A, M7/6B, M8/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii constă în caracterul atipic față de măsurile existente la nivelul 

PNDR, fiind sinergică cu obiectivelor propuse în cadrul acestui program.  Implementarea 

acestei măsuri va avea un impact pozitiv în toate domeniile de activitate de la nivel local 

(educațional, economic, socio-cultural), ducând la îmbunătățirea calității vieții populației.   

3. Trimiteri la alte acte legislative 

a) Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020, aprobată prin HG nr. 245/2015; 

b) Programul pentru implementarea Planului național de dezvoltare a infrastructurii NGN, 

aprobat prin HG 414/2015; 

c) HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European 

și Fondul de Coeziune 2014-2020; 

d) Legislația națională aferentă, precum și regulamentele europene în vigoare privind regulile 

de eligibilitate, achizițiile publice, egalitatea de șanse, protecția mediului, precum și orice 

alte reglementări ce au legătură cu evaluarea, finanțarea, implementarea și controlul unui 

proiect finanțat din fonduri structurale pe perioada 2014 – 2020. 

e) OUG  nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 IMM definite conform Legii nr. 346/2004; 

 Structuri asociative, constituite conform legislației în vigoare; 

 Parteneriat între oricare dintre solicitanții eligibili evidențiați mai sus  

 GAL 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și 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. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile 



 construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție 
(backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) – activitate obligatorie; 

 construirea unor elemente de infrastructură asociate rețelei de comunicații electronice 

(stâlpi, piloni, conducte, canale etc.); 

 achiziționarea sistemelor de software necesare; 

 instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora;  

 crearea unei infrastructuri de distribuție (backhaul network) în vederea asigurarii unei 
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network); 

 realizarea punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone; 
  

Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

 Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

 Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri; 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia 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 și pentru transport 
persoane; 

 Cheltuieli cu 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; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
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; 
d. 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 

 Solicitanții trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

 Solicitanții trebuie să asigurare cofinanțarea investiției; 

 Rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție (backhaul) și/sau de acces (buclă 
locală)) care fac obiectul invetiției asigură viteze de transfer „best effort” de minim 30 
Mbps;  

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și autorizațiile necesare 

investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice. 

8. Criterii de selecție 



 Principiul teritorialității (investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

gospodării); 

 Principiul vitezei de transfer (soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al 

datelor pentru utilizatorul final); 

 Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 70.000 

euro / proiect cu o intensitate a sprijinului de până la 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

6C Populație netă care beneficiază de 
servicii TIC 

524 locuitori 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 1 

 


