
FISA MĂSURII 7.3 - „Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,inclusiv crearea, 

îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și 

furnizarea accesului la banda largă, precum și eguvernare publică” 

CODUL Măsurii: MCS 7.3  

Tipul măsurii:     

▪ INVESTIŢII 

                         □   SERVICII 

                         □  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

In cadrul acestei măsuri se va asigura  dezvoltarea infrastructurii în bandă largă şi accesul 

la aceasta, pentru a permite utilizarea serviciilor TIC. Astfel se va sprijini accesul la internet 

pentru echipamente TIC, precum şi utilizarea de servicii publice online . 

Există necesitatea dezvoltării unei rețele de comunicații în zonele rurale, inclusiv a unor 

servicii de internet în bandă largă în principalele puncte de interes precum centre 

comunale, librării, administrații locale, care să permită îmbunătăţirea informării, un schimb 

mai bun de cunoștințe și o inovare intensificată în ferme și în exploatațiile forestiere. 

Modernizarea infrastructurii TIC și a serviciilor de comunicații în comunitățile locale va 

facilita o participare mai intensă a populației din spațiul rural la procesul de creștere 

economică, ducând astfel la reducerea disparităților legate de calitatea serviciilor dintre 

zonele rurale și centrele urbane. 

Prin intermediul unei astfel de infrastructuri, spațiul rural va deveni mai atractiv pentru 

dezvoltarea socio-economică, inclusiv pentru inițierea și consolidarea afacerilor, pentru 

crearea de parteneriate pentru inovare în sensul facilitării schimbului de informații și a 

creării unei baze de cunoștințe comune, pentru activități de comunicaţii, analiză și 

planificare strategică, coeziune socială (instaurarea interesului social și a grupurilor 

culturale), pentru servicii de sănătate și de învățământ, on line.etc. Astfel, este posibilă 

diminuarea tendinței de scădere a populației rurale, în special a tinerilor și a persoanelor 

cu diferite specializări care vor fi motivați să rămână în spațiul rural în contextul 

îmbunătățirii condițiilor de viață. 

În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de 

bandă largă, crearea și extinderea acesteia, furnizarea accesului la bandă largă, precum și 

eguvernare publică. Scopul sprijinului acordat prin măsură este pentru creșterea numărului 

de locuitori din zonele rurale care beneficiază de infrastructură TIC îmbunătățită. 

La nivelul teritoriului GAL Cheile Sohodolului, în majoritatea comunelor există acces la 

rețelele de telecomunicații (PTT 9) și internet (PTT  10), dar  s-au constatat deficiențe in 

ceea ce privește aplicarea de noi tehnologii, existenta unor zone din teritoriu fara acces la 

internet (PST 5), Interes scazut pentru formare, informare, utilizare TIC si internet (PSP 8), 

lipsa unor aplicatii TIC de promovare a teritoriului (PSE 14). Pentru a obtine o dezvoltare 

echilibrată a teritoriului este nevoie de  acces la internet pentru  ca entitățile publice să 

aplice noi tehnologii in comune, să promoveze și să dezvolte proiecte de guvernare 

electronică, astfel încât serviciile publice să fie eficiente în relația cu locuitorii, având 

oportunitatea accesării  fondurilor europene nerambursabile (OOSI 1). 

Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie  

6C) Sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 

(TIC) în zonele rurale 

Sprijinul acordat prin sub-măsura 7.3, prin investițiile de înființare, extindere și 

îmbunătățire a infrastructurii de bandă largă în zonele rurale, va contribui la îmbunătățirea 



condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din 

mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.  

Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013 P6: 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Obiectiv general: iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20, alin. 1, lit. c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Obiective specifice ale măsurii:  

• Îmbunătățirea accesibilității TIC în toate comunele teritoriului GAL Cheile Sohodolului 

• Promovarea proceselor participative și a cooperării pe tot parcursul procesului de 

dezvoltare a strategiei 

• Îmbunătățirea calității vieții populației în această zonă, folosirea tuturor  resurselor locale 

pentru a promova dezvoltarea integrală a teritoriului 

• Promovarea inovării și promovarea calității teritoriului cu acțiuni de îmbunătățirea 

mediului  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

Mediu și climă - În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai 

bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările 

climatice, investițiile în infrastructură de bandă largă, vor contribui la accesul la informație 

și orientarea către noi tehnologii in vederea diminuării gazelor cu efect de seră, 

îmbunătățind calitatea vieții in mediul rural  

Inovare - Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bandă largă, este esenţial pentru 

dezvoltarea economică a zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor 

din mediul rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii acțiunilor sprijinite prin această 

măsură sunt beneficiarii direcți prevăzuți în măsurile 7.2, 7.4, 7.5. De asemenea, 

beneficiarii indirecți ai măsurii sunt beneficiari direcți ai măsurilor 6.1, 4.1, 4.2, - fermieri, 

întreprinderi 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Măsura contribuie la îndeplinirea obiectivului III, 

Prioritatea -6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice 

în zonele rurale alături de SM. 7.2 care sprijină investițiile în infrastructura la scară mica, 

MCS 7.4 care sprijină serviciile locale de bază destinate populației, MCS 7.5 infrastructura 

de agrement. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

În cadrul acestei măsuri se va sprijini crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii în 

bandă largăPrin această măsură vor fi sprijinite localitățile care nu dețin acces la retele de 

distribuție (backhaul) și nu dețin rețele de acces (buclă locală) care să asigure viteze de 

transfer de minim 30Mbps.  

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/2015. 

c) 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. 



d) Legea nr. 159 din 19 Iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a  retelelor de 

comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului 

instalarii retelelor de comunicatii electrice, (cu trimitere la art. 40 – transparenta  si art. 

25 – Accesul deschis) publicata in Monitorul Oficial cu nr. 559  din data de 25  Iulie 2016; 

e) HG nr. 907 din Noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 

din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016: 

aplicabilitate – 27 februarie 2017. 

f) Regulamenul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul 

privind functionarea in Uniunea Europena a ajutoarelor de minimis  

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

• UAT-urile din teritoriul GAL și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare,Entitati publice, IMM, ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si 

mijlocii (IMM) conform legislatia  in vigoare Legea 346/2004, ce activeaza sau urmeaza sa  

activeze in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor – pentru infrastructura de 

comunicatii in banda larga; ADI, APL cu respectarea legislatiei specifice. 

Nota: Solicitantii sprijinului financiar alocat prin aceasta masura, care urmeaza sa activeze 

in domeniul de activitate TIC au obligatia sa notifice Autoritatea Nationala de 

Administratie si Reglementare in Comunicatii, potrivit legislatiei in vigoare. Solicitantii 

au obligatia de a obtine de la INSSC avizul asupra documentatiei tehnice, aferente cererii 

de finantare si avizul se ataseaza obligatoriul la cererea de finantare. 

• GALCheile Sohodolului 

Beneficiari indirecți – fermieri, antreprenori, populația din teritoriul GAL 

Grup țintă: școlile, cabinetele medicale, bibliotecile. 

5.Tip de sprijin 

 -  Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 

Plata in avans cu conditia constituirii unei garantii bancare sau garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45, 

alin. (4) si art. 63 ale Reg. (UE), nr. 1305/2013. 

 6. Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile: 

 Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:  

6.1 Proiecte care vizează dezvoltarea si extinderea  retelei de internet în bandă largă, 

inclusiv achiziția de tehnologii pentru interconectarea locațiilor publice în scopul accesului 

la internet prin buclă locală în clădiri publice (primării, centre de învățământ, cabinete 

medicale, biblioteci, cămine culturale etc.) 

6.2 Proiecte ce sprijină  noi aplicații care vizează îmbunătățirea serviciilor publice 

6.3 Este eligibila atat modernizarea unei retele deja existente astfel incat sa permita viteze 

mai mari, cat si instalarea unei infrastructuri noi 

6.4 Este eligibila crearea unei retele de acces si/sau distributie 

6.5 Crearea retelei de distributie si crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrari, 

echipamente, software, inclusiv toate elementele de retea) cu o viteza de transport best 

effort de minim 30 Mbs 

6.6 Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidenta si plata a 

impozitelor locale, proiecte de tipul „functionarul electric”, punerea in folosinta a unor 

sisteme de informare publica/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de 

afaceri al comunei, infiintarea unui sistem public de anunturi locale,  afisier electronic, 

info-kiosk, etc.) 



6.7 Sisteme de supraveghere video a UAT-urilor 

6.8 Sisteme de booking online complexe 

6.9 Aplicatii online pentru promovare 

6.10 Sisteme de plata online a impozitelor si taxelor locale 

6.11 Panouri de informare – afisier electronic, aplicatii online, etc. 

6.12 Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 

a) Crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (bucla locala sau „last 

mile”) in zonele fara acces la internet  in banda larga; 

b) Modernizarea infrastructurii existente de telecomunicatii, in intregime sau 

partial, inadecvata (care prezinta  calitate scazuta, capacitate scazuta, siguranta 

scazuta sau acoperire insuficienta) sau capabila sa ofere o calitate minima a 

serviciilor de broadband; 

c) investitiile aferente racordarii la o retea de distributie (backhaul network) in 

vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone 

network); 

d) crearea retelei de distributie si crearea sau modernizarea buclelor locale, care, 

pe langa actiunile de la punctele 6.12a si 6.12b, presupune si crearea unei 

infrastructuri de distributie broadband (backhaul network), in zonele in care 

aceasta nu exista, de la punctul de insertie in reteaua magistrala de mare 

capacitate (backbone network) pana la punctul local de acces in banda larga 

(PLABL), pentru a conecta reteaua de acces local la reteaua backbone. 

6.13 Investitiile aferente crearii unei infrastructuri de distributie (backhaul-network) in 

vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) si 

realizarii punctelor de insertie si a lucrarilor de racordare la retelele backbone. 

Pentru actiunile de la punctul  6.12 pot fi eligibile urmatoarele: 

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

network), de la punctele locale de acces in banda larga (PLABL) la utilizatorului 

final; 

- Realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrarile aferente necesare; 

- Finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si 

punerii in functiune a acestora (de ex: canalizatii, conducte, piloni, statii la sol, 

etc.); 

- Finantarea sistemelor de software necesare; 

- Instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora  e.g.: switch local 

digital si routere, puncte de prezenta, etc. 

Nota: Investitiile in achizitie echipamente IT, soft-uri, brevete, marci, drepturi de 

autor, dezvoltare de soft pentru toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul 

alocat investitiilor de broadband. 

 

Acțiuni neeligibile  

• Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing 

• Achiziţiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile. 

• Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiţii iniţiale 

7.Condiţii de eligibilitate 

▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili ,asa 

cum este ea definita in HG 226/2015; 

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța 



investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;   

▪ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin 

prevăzute prin sub-măsură;  

▪ Solicitantul are sediul social/punctul de lucru pe teritoriul GAL Cheile 

Sohodolului si Investiția să se realizeze în teritoriul GAL. In cazul proiectelor de 

servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul social sau punctul de 

lucru pe teritoriul GAL Cheile Sohodolului, in schimb este obligatoriu ca investitia din 

cadrul proiectului sa se realizaza in teritoriul GAL Cheile Sohodolului. 

▪ Solicitantul respecta regulile ajutorului de minimis. 

▪ Sprijinul acordat pentru investitiile in infrastructura  de comunicatii in banda 

larga este eligibil doar in spatiul rural fara acoperire broadband la punct fix, pe baza 

listei cu zonele albe intocmita de autoritarile abilitate in domeniu (MSI/ANCOM). 

Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal 

aferent zonelor acoperite de investitii. 

▪ GAL-ul va prevedea in apelul de selectie aferent masurii, faptul ca in 

contractul de finantare vor fi cuprinse anumite conditii tehnico economice prin care 

potentialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru 

furnizorii de retele de comunicatii electronice, in vederea respectarii prevederilor 

art. 10 alin (2) si (3) din Legea nr. 154/2012. 

▪ Proiectele cu o componenta de informare demostreaza utilizarea 

responsabila a resurselor de hartie, prin justificarea nevoii cantitatii de materiale 

informative solicitate si utilizarea de hartie reciclata. 

▪ Pentru verificarea eligibilitatii localitatilor unde se doreste sa se 

implementeze proiectul de investitii, solicitantul sprijinului financiar trebuie sa 

solicite de la primariile comunelor de care apartin localitatile (satele) respective, o 

adresa din care sa rezulte daca acestea au emis vreo autorizatie de construire a unei 

retele fixe de furnizare a serviciilor de banda larga de mare viteza (peste 30 MBS) si 

daca a inceput ori s-a finalizat constructia efectiva. Adresa prin care primaria 

confirma faptul ca nu a emis o astfel de autorizatie de construire, se depune la 

dosarul cererii de finantare. In caz contrar, localitatea respectiva nu este eligibila. 

▪ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  

▪ Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia;  

8.Criterii de selecţie 

- Proiecte care vizează inteconectarea a cât mai multor actori din teritoriul GAL 

 Proiecte ce sprijină  aplicații  pentru îmbunătățirea serviciilor publice. 

- Criteriul actiunilor inovative. 

- Criteriul crearii de noi locuri de munca. 

- Criteriul investitiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri; 

- Criteriul care prevede costul si tipul lucrarii; 

Pentru proiectele concurente pe acelasi teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se 

adreseaza lucrarilor de modernizare (cost mai mic) inaintea celor care au ca obiect 

construirea infrastructurii de broadband. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea eligibila minima pentru proiect pe acesta masura trebuie sa fie 5000 euro. 



Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri nu va depăși   47.094 

euro.În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte atât generatoare cât și negeneratoare 

de venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel: 

 pana la 90% pentru proiectele generatoare de venit; 

 pana la 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică; 

 pana la 100% pentru proiectele negeneratoare de venit; 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 

3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar.  

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 1 

Cheltuială publică totală: 35000 euro 

Populație netă care beneficiază de  servicii TIC – 50 locuitori  

Numarul de gospodarii din spatiul rural - 5 

 


