
Denumire Masură Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea Ceahlău 

Codul Măsurii M  6 / 6C 

Tipul Măsurii x  Investiţii     □ Servicii          □ Sprijin Forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii 

Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale, impune 

acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării localităţilor din microregiunea Ceahlău.  

Sectorul economic joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea oricărei localităţi din G.A.L. Ceahlău , 

fiind motorul dezvoltării. 

Disponibilitatea conexiunilor de broadband, viteza de acces, utilizarea de servicii publice online, dar si 

adaptarea la evolutiilor in materie de tehnologie digitala prin dotarea cu echipamente IT inovative,  sunt 

elemente foarte importante pentru dezvoltarea economiei locale din cadrul G.A.L. Ceahlău, utilizatorii 

având posibilitatea să se bucure de servicii online mai avansate, servicii de utilităţi mai inteligente, servicii 

publice online, servicii de e-guvernare şi o serie de soluţii noi atât în administraţia publică, cât şi în domeniul 

educaţiei, sănătăţii sau mediului de afaceri. 

Măsura işi propune să dezvolte: 

- o infrastructură de reţele electronice care să asigure capabilităţile tehnice necesare furnizării de servicii de 

bandă largă în zonele din cadrul microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite şi pentru  care nu 

există planuri de investiţii private în următorii 3 ani (zone albe, conform listei ANCOM),  

- utilizarea serviciilor publice online și implementarea sistemelor e-guvernare ( de tipul : sisteme online de 

plata a taxelor si impozitelor, diverse aplicatii on-line), care sa faciliteze accesul locuitorilor din mediul rural 

la informatie, la plata obligatiilor fiscale, toate acestea conducand la reducerea diferentelor urban-rural in 

ceea ce priveste calitatea serviciilor, 

- imbunatatirea competentelor  digitale ( alfabetizare digitala) prin cresterea continutului digital si a 

infrastructurii TIC. 

Obiectivele de dezvoltare 

rurală (conform Reg. UE 

1305/2013, art. 4) 

Obiectivul 3  Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

Obiectivele specifice ale 

Măsurii 

Obiectivul general al măsurii este: Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 

diversificarea economiei în microregiunea Ceahlău în vederea realizării unei 

dezvoltări durabile prin: 

-  asigurarea accesului la infrastructura de comunicaţii în bandă largă în zonele 

din cadrul microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite conform 

ANCOM,  

-asigurarea accesului comunitatilor de pe teritoriul GAL, la utilizarea de 

servicii publice online si infrastructura TIC imbunatatita. 

Obiective specifice: 

1.Crearea de facilităţi informaţionale, inclusiv accesul local la infrastructura de 

comunicaţii în bandă largă în localităţile din cadrul microregiunii Ceahlău, care 

nu sunt în prezent deservite, potrivit ANCOM. 

2. Facilitarea accesului comunitatilor de pe teritoriul GAL la servicii publice 

online si infrastructura TIC imbunatatita   



P6: Obţinerea unei 

dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor şi 

comunităţiilor rurale, 

inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de 

muncă 

P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Măsura corespunde 

obiectivelor art. 20 din Reg. 

1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. 1305/2013 

Contribuţia la domeniile de 

intervenţie Măsurii 19.2 

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

comunicatiilor (TIC) în zonele rurale. 

Mediu, clima şi inovare Mediu, clima şi inovare 

Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

- 

 Sinergia dintre măsurile 

propuse prin SDL 

M1/6B  Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER  din GAL 

Ceahlău; 

M 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în 

comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării microregiunii Ceahlău; 

M 3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la 

servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău (Centre 

comunitare multifuncţionale); 

M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea Ceahlău 

prin educaţie; 

M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic  şi protejarea moştenirii 

naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL Ceahlău, în vederea 

realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului. 

M10/6B Imbunătăţirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice 

şi în sectorul privat din microregiunea Ceahlău 

Valoarea adaugată a 

măsurii 

Măsura vizează: 

- încurajarea şi susţinerea întreprinzatorilor din domeniul IT pentru înfiinţarea 

şi/sau dezvoltarea serviciilor de comunicaţii în bandă largă cu impact în 

dezvoltarea furnizării de servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a 

accesului la serviciile publice. 

- facilitarea accesului comunitatilor de pe teritoriul GAL la servicii publice 

online si infrastructura TIC imbunatatita. 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

1.1 Legislaţia europeană: 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a 



normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013  

1.2 Legislaţia Naţională 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice;  

HG 245/2015- pentru aprobarea Strategiei Nationale privind Agenda Digitala 

pentru Romania 2020; 

Legea 140/2012 privind comunicatiile electronice; 

Legislația va fi completată cu alte acte normative cu incidență în domeniu, 

regăsite pe www.afir.info.    

Regulamentul (UE) nr. 2094/2020 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de 

insituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini 

redresarea în ruma crizei provocate de COVID-19. 

Beneficiari direcţi 

(aplicanţi) 

- Agenţii economici, ce se încadreaza în categoria întreprinderilor mici şi 

mijlocii (IMM) conform legislaţiei în vigoare, ce activează sau urmează să 

activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor.  

- GAL Ceahlau 

- Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice 

Beneficiari indirecţi (grup 

ţintă) 

 Populatia din localitatile incluse in teritoriul GAL Ceahlau regasite în Lista 

zonelor albe ANCOM publicată pe pagina de internet www.madr.ro, la 

secțiunea LEADER si care nu au beneficiat de investitii pe masura 322.e – 

pentru actiunile eligibile de la punctul A 

 Populatia din localitatile incluse in teritoriul GAL Ceahlau pentru actiunile 

eligibile de la pct. B si C 

Tip de sprijin  (conf. Art. 67 

din Reg. UE 1303/2013) 

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

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

art. 63 ale Reg. UE 1305/2013. 

Acţiuni eligibile A. Investitii in infrastructura de broadband 

a) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:  

i.  Crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau 

„lastmile") în zonele fără acces la internet în bandă largă; 

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau 
parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, 
siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate 
minimă a serviciilor broadband. 
iii. investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) 

în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală ( backbone 

network ) 

b) Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, 

care pe lângă acțiunile de la pct.a. i) și ii) presupune și: 

i.  crearea unei infrastructuri de distribuţie broadband (backhaul network) în 

zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserţie în reţeaua 

magistrală de mare capacitate (backbone network) pâna la PLABL, pentru a 



conecta reţeaua de acces local la reţeaua backbone. 

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-
network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală ( 
backbone network) și a realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de 
racordare la rețelele backbone. 
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile : 
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix ( last-mile 
network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul 
final; 
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării 
și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, 
stații la sol etc.); 
- finanțarea sistemelor de software necesare; 
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch 

local digital și routere, puncte de prezență etc. 

B. INVESTITII IN SISTEME DE E-GUVERNARE: Implementarea sistemelor de e-

guvernare: sisteme online de evidenta si plata a impozitelor locale , sisteme 

online de tipul „ghiseu electronic”, proiecte de tipul „functionarul electronic”, 

punerea in folosinta a unor sisteme de informare publica /actualizarea 

acestora, infiintarea unui sistem public de anunturi locale, afisier electronic. 

Pentru aceasta actiune pot fi eligibile : 
- finanțarea sistemelor de software necesare; 
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch 

local digital și routere, echipamente IT,  periferice, etc. 

C. INVESTITII IN DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT IN DOMENIILE  E-EDUCATIE, 

E-INCLUZIUNE, E-SANATATE, E-CULTURA. 

Pentru aceasta actiune pot fi eligibile  achizititiile de echipamente IT: laptop, 

desktop, eBook Reader, etc., periferice, sisteme software necesare 

Acţiuni neeligibie Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 

Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), TVA, cu excepţia TVA-ului 

nedeductibil. 

Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete, mărci, drepturi de 

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

cuantumul alocat investițiilor de broadband. 

Condiţii de eligibilitate A. Investitii in infrastructura de broadband 

- Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul microregiunii 

Ceahlău fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe 

întocmită şi/sau agreată de autorităţile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM) si 

verificarii de catre GAL care să ateste faptul că în respectiva localitate nu 

există încă o rețea de comunicații electronice care să asigure viteze de 

transfer „best effort” de minim 30 Mbps,  

Nu vor fi eligibile investitiile in localitatile în care există deja cel puțin o rețea 

de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer „best effort” de 

minim 30 Mbps, cu excepția situației în care 

în localitatea vizată există acoperire cu rețele de comunicații electronice 

bazate pe tehnologiile 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced11. 



În acest caz, se va realiza o analiza suplimentara pentru a justifica necesitatea 

intervenției publice ce va contine informatii privind condițiile comerciale de 

furnizare a serviciilor de acces la internet la puncte mobile prin intermediul 

acestor rețele. 

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

up, să desfăşoare activitatea în domeniul telecomunicaţiilor şi să fie autorizaţi 

de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

(ANCOM. 

-Solicitanţii trebuie să prezinte toate avizele/acordurile şi autorizaţiile 

necesare investiţiei; 

- Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanţarea proiectului; 

- Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate; 

- 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 iniţiativă), sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR 

pentru nerespectarea prevederilor contractuale 

şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea definitivă a 

instanţei de judecată. 

B. INVESTITII IN SISTEME DE E-GUVERNARE/ C. INVESTITII IN DOTAREA CU 

ECHIPAMENTE IT IN DOMENIILE  E-EDUCATIE, E-INCLUZIUNE, E-SANATATE, 

E-CULTURA. 

- investitia se va realiza pe teritoriul GAL Ceahlau 

-Solicitanţii trebuie să prezinte toate avizele/acordurile şi autorizaţiile 

necesare investiţiei; 

- Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanţarea proiectului, daca este 

cazul; 

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

- 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 iniţiativă), sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR 

pentru nerespectarea prevederilor contractuale 

şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea definitivă a 

instanţei de judecată. 

Criterii de selecţie - Proiecte care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare 

de utilizatori; 

- Proiecte a căror soluţie tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer a 

datelor pentru utilizatorul final; 

- Proiecte ce sprijina aplicatii tip e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-

sanatate, e-cultura,  pentru imbunatatirea serviciilor publice oferite 

locuitorilor microregiunii Ceahlau; 

- Proiecte care deservesc locuitori de pe teritoriul a cel putin 5 UAT-uri din 

microregiunea Ceahlau. 

- Proiecte care nu au mai beneficiat de finantare pentru o investitie similara 



Sume aplicabile şi rate de 

sprijin 

Fonduri FEADR:  30.000 euro 

Intensitatea sprijinului public nermbursabil va fi de: 

- 80% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul proiectelor generatoare 

de venituri 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul proiectelor 

negeneratoare de venituri 

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat nu va depasi 30.000 euro/proiect 

Fonduri EURI provenite din tranziție: 243.065,09 euro 

Intensitatea sprijinului punlic nerambursabil va fi de: 

- 80% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul proiectelor generatoare 

de venituri 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile, in cazul proiectelor 

negeneratoare de venituri 

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat nu va depăși 40.000 euro/proiect 

Îndicatori de monitorizare Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (număr locuitori; % din total 

locuitori) 

Număr de gospodării din spațiul microregiunii Ceahlău 

  

 

 


