
 

 

 

M10/6C – ASIGURAREA ACCESIBILIT II, UTILIZ RII I CALIT II TEHNOLOGIILOR INFORMA IEI 
I COMUNICA IILOR ÎN TERITORIUL GAL 

Tipul măsurii: INVESTI II 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 

contribu iei la priorită ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 
transversale și a complementarită ii cu alte măsuri din SDL  

În prezent exist  o conectivitate slab  la internet în band  larg  în anumite zone ale 
teritoriului, atât în ceea ce prive te acoperirea cât i viteza (acces redus la vitez  broadband) 
cauzat  atât de lipsa unei infrastructuri moderne TIC, cât i de veniturile slabe ale popula iei 
rurale care se confrunt , implicit, cu un nivel sc zut de aptitudini TIC. Astfel, conform listei 

„Localit i eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER”, pe teritoriul 

GAL se reg sesc 18 localit i care cumuleaz  o popula ie de peste 3700 persoane care nu au 
acces la internet.  

Modernizarea infrastructurii TIC i a serviciilor de comunica ii în comunit ile locale va 
facilita o participare mai intens  a popula iei din spa iul rural la procesul de cre tere 
economic , ducând astfel la reducerea disparit ilor legate de calitatea serviciilor dintre 
zonele rurale i centrele urbane.  
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a 
economiilor i comunit ilor rurale, inclusiv crearea i men inerea de locuri de munc .  
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
 Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural prin asigurarea serviciilor TIC; 

 Îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic pe cuprinsul teritoriului si 
crearea de locuri de munc , prin dezvoltarea utilitatilor şi a serviciilor TIC necesare; 

 Îmbun t irea condi iilor de via  a locuitorilor prin dezvoltarea si îmbun t irea 
accesului local la infrastructura de comunica ii în band  larg ; 

 Cre terea num rului de locuri de munc  la nivelul teritoriului. 
Măsura contribuie la prioritatea/priorită ile 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Servicii de baz  i 
reînnoirea satelor în zonele rurale, paragraful (1), litera c - infrastructura de band  larg , 
inclusiv construirea, îmbun t irea i extinderea acesteia, infrastructura pasiv  de band  
larg  i furnizarea accesului la banda larg , precum i solu ii publice de e-guvernare;  

Măsura contribuie la Domeniul de interven ie: 
- 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

Domenii de intervenție secundare: 
- 6B) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

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

Inovare - sprijinul acordat dezvolt rii infrastructurii TIC este esenţial pentru dezvoltarea 
socio-economic  a teritoriului. Asigurarea infrastructurii de comunica ii în band  larg  



determin  accesul populaţiei şi a mediului economic la un spectru de informaţie foarte vast, 
oferind posibilitatea de dezvoltare prin transferul de cunoştinţe şi bune practici, dar şi o 
capacitate superioar  de a soluţiona provoc rile prin inovare. 
Mediul și clima - în vederea dezvolt rii durabile a comunit ilor rurale de pe cuprinsul 
teritoriului, în sensul unei mai bune înţelegeri a asum rii angajamentelor de mediu i a 
provoc rilor privind schimb rile climatice. De asemenea, utilizarea soluţiilor informatice 
determin  economisirea materialelor consumabile care substituie aceste servicii şi care 
genereaz  deşeuri şi determin  poluarea mediului. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M sura M10/6C este sinergic  cu m surile M4/6A, M5/6A, 

M6/6B, M7/6B, M8/6B i M9/3A/6B pentru c  toate contribuie la îndeplinirea  priorit ii P6, 
care promoveaz  incluziunea social , reducerea s r ciei i dezvoltarea economic  în 
teritoriul GAL. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Implementarea m surii la nivelul teritoriului GAL vizeaz  îmbun t ţirea condiţiilor de viaţ  
pentru populaţie şi asigurarea accesului la serviciile TIC în vederea realiz rii unei dezvolt ri 
durabile. Existenţa infrastructurii în band  larg  determin  atragerea companiilor, f când 
posibil  crearea de noi locuri de munc  şi dezvoltarea economic  a teritoriului, furnizarea de 
servicii sanitare şi îmbun t ţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice. De asemenea, 
soluţiile de e-guvernare asigur  substituirea serviciilor clasice, care genereaz  un consum de 

timp, de resurse umane şi materiale suplimentar. 
Caracterul inovativ al m surii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care aduc 
pentru prima dat  la nivelul unor comunit ţi infrastructura în band  larg , iar la nivelul 
teritoriului servicii de e-guvernare inexistente în acest moment. De asemenea, se vor crea 

pentru prima dat  servicii TIC care vor creşte nivelul de trai, dezvoltarea mediului de afaceri 
şi vor diminua diferenţele dintre mediul rural şi cel urban. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţional  şi european  aplicabil  din Ghidul solicitantului pentru participarea la 
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Local  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiarii direc i: 
 Comunele i asocia iile acestora conform legisla iei na ionale în vigoare – pentru serviciile 

de e-guvernare; 

 Instituţii publice de pe cuprinsul teritoriului – pentru serviciile de e-guvernare; 

 IMM, ce se încadreaz  în categoria întreprinderilor mici i mijlocii (IMM) conform 
legisla iei în vigoare Legea 346/2004, ce activeaz  sau urmeaz  s  activeze în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunica ii în band  
larg . 

Beneficiarii indirec i: 
 Popula ia teritoriului GAL; 
 Agen i economici de pe teritoriul GAL. 

5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv  



 Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii bancare sau a unei garan ii 
echivalente corespunz toare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 

cu art. 45 (4) i art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Ac iuni eligibile: 
- Realizarea/modernizarea infrastructurii necesare asigur rii serviciilor de e-guvernare 

pentru populaţie şi/sau mediul de afaceri (ghişee virtuale pentru servicii fiscale, registre 

online, servicii de ocupare pentru resursele umane, platforme de informare pulice, etc.); 

- Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix (lucr ri, echipamente, software, 
inclusiv toate elementele de reţea) 

- Crearea re elei de distribu ie i crearea sau modernizarea buclelor locale (lucr ri, 
echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o vitez  de transfer best 
effort de minim 30Mbs 

Ac iuni neeligibile: 
- Cump rarea de teren şi/sau de imobile;  
- Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 
- Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate); 

- Orice cheltuieli realizate cu scopul asigur rii mentenanţei sau orice alte cheltuieli 
generate de simpla înlocuire;  

- Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 
7. Condiții de eligibilitate  
- Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Investi ia trebuie s  se realizeze pe teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie s  se angajeze s  asigure între inerea/mentenan a investiţiei pe o 

perioad  de minim 5 ani de la ultima plat ; 
- Solicitantul trebuie s  nu fie în insolvenţ  sau incapacitate de plat ; 
- Investi ia trebuie s  se încadreze în cel pu in unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
- Investi ia trebuie s  demonstreze necesitatea, oportunitatea i poten ialul economic al 

acesteia; 

Sprijinul acordat pentru investi iile în infrastructura de comunica ii în band  larg  este 
eligibil doar în spaţiul rural f r  acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele 

albe intocmit  de autorit ile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie s  
respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de 

investi ii. 
GAL-ul va prevedea în apelul de selec ie aferent lans rii m surii faptul c  în contractul de 
finan are vor fi cuprinse anumite condi ii tehnico economice prin care poten ialii beneficiari 
vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de re ele de comunica ii 
electronice, în vederea respect rii prevederilor art. 10 alin. (2) i (3) din Legea nr. 
154/2012. 

8. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului) 

- Criteriul gradului de acoperire a popula iei deservite 

- Criteriul acţiunilor inovative – care se realizeaz  pentru prima dat  în teritoriul GAL 

- Criteriul deservirii minorit ţilor, tinerilor sau femeilor 



- Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri 
- Criteriul cre rii de noi locuri de munc  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit  și nu va depăși: 
 20.000 Euro/proiect 

Având în vedere valorile investiţiilor relativ scăzute, în special datorită faptului că este 
utilizată forţă de muncă de la nivel local, valoarea sprijinului a fost stabilită la 20.000 Euro. 
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  

Domenii de 

interven ie  
 Indicator de monitorizare  Valoare ţint  

 6C  Popula ie net  care beneficiaz  de servicii TIC 200 

 6B   Popula ie net  care beneficiaz  de 
servicii/infrastructuri îmbun t ite  

200 

 

  



 

 


