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București, 

Nr. 217.614 din 06.02.2017 

 

Cerințe minime obligatorii pentru investițiile în infrastructura de broadband1 

 

(1) Aplicarea noilor prevederi legislative în domeniu 
o Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial 
cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016; 

o HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 
decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017 

GAL va preciza în GS aceste noi prevederi legislative. 

(2) Acțiunile eligibile 

a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 
i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last 

mile”) 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 eferente 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 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; 

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) 
în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și 
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.); 

                                                           
1
 Cerințele minime obligatorii au fost stabilite în acord cu Regulile de guvernare pentru infrastructura de 

broadband, prevăzute în Anexa la HG nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda 

Digitală pentru România 2020 și cu colaborarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații-ANCOM 
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- 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. 

 

GAL se va asigura că atât în Fișa tehnică a măsurii precum și în GS, sunt cuprinse 
acțiuni care se regăsesc în cele antemenționate. 

Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, 
dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat 
investițiilor de broadband. 

(3) Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 
de către ANCOM, la solicitarea AM PNDR; 
o în sprijinul potențialului beneficiar, GAL va indica în GS, site-ul MADR: 

http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală >> Implementare PNDR 2014-
2020 >> LEADER 2014-2020, precum și site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/ - 
secțiunea Consultare >> Observații 

Astfel GAL se asigură că în GS sunt cuprinse următoarele: ”Pentru verificarea 
eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, 
solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care 
aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au 
emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în 
bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat 
construcția efectivă. Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel 
de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar 
localitatea respectivă nu este eligibilă.” 

(4) Utilizarea infrastructurii existente – investiții pentru modernizarea rețelei de 
comunicații 
o Localitățile din Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele 

de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de internet la 
viteze sub 30 Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 
2020) sau alte servicii de comunicații electronice (de exemplu, retransmisia 
programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi modernizate astfel încât să 
devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps.  

o Un solicitant care intenționează să modernizeze o rețea de comunicații electronice 
pentru a furniza servicii de internet la viteze peste 30 Mbps va propune costuri mai 
reduse în raport cu cele aferente instalării unei noi rețele în bandă largă.  

Astfel, GS va cuprinde la capitolul Principii și criterii de selecție, criteriile de 
departajare a proiectelor care vizează același teritoriu (parțial sau integral) ca de ex: 
costul și tipul lucrării. Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate 
proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor 
care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband.  

(5)  Accesul deschis  
o potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 159/2016 în situația în care proiectul 

presupune instalarea de elemente de infrastructură fizică (canale, conducte, țevi, 
camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de 
susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau susținerii 
rețelelor publice de comunicații electronice), vor fi impuse obligații privind accesul 
furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a 
operatorilor de rețea. 

GAL va preciza în GS faptul că în eventualitatea în care proiectul selectat va fi unul 
care presupune instalarea de elemente de infrastructură fizică astfel cum au fost 

http://www.madr.ro/
http://www.ancom.org.ro/
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exemplificate mai sus, vor fi impuse beneficiarului obligații de acces la respectivele 
elemente de infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare. 

(6) Transparență  
o Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorilor de rețele publice de 

comunicații electronice, operatorilor de rețea, organismelor din sectorul public și 
autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care 
participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația de 
a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind 
dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații 
electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, 
pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. Modalitatea concretă prin care 
beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa această obligație se stabilește 
prin decizie a președintelui ANCOM. 

GAL va preciza în GS/Apelul de lansare a licitației de proiecte, obligațiile ce revin 
potențialilor beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 159/2016. 

(7) Raportare  
o Având în vedere faptul că la fiecare doi ani se raportează Comisiei Europene 

informațiile fundamentale cu privire la proiectul de sprijin și demararea acestuia la 
data stabilită,  

GAL trebuie să se asigure că Fișa tehnică a măsurii, respectiv, GS cuprind cel puțin 
următorii indicatori de monitorizare: 

 populația netă care beneficiază de servicii TIC (număr locuitori; % din total 
locuitori) 

 număr de gospodării din spațiul rural 

Notă: Obiectivul ”crearea locurilor de muncă” precum și indicatorul ”număr de locuri de 
muncă” nu sunt relevante pentru investițiile în infrastructura de broadband, costurile 
aferente (înființare/salarii) nu sunt decontabile în cadrul măsurii. Prin urmare, GAL va 
aprecia dacă menține sau renunță la acest tip de obiectiv/indicator. 

Alte specificații: 

(8) Beneficiari eligibili  
o Potrivit GS pentru participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, 

”Măsurile de finanțare a investițiilor în infrastructura socială și/sau infrastructura 
aferentă dezvoltării comunicațiilor în bandă largă (broadband), vor fi lansate cu 
prioritate și se vor evidenția în planul de acțiune. În situația în care, în urma 
lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi 
beneficiarul acestor măsuri, cu respectarea legislației specifice”; 

În Fișa tehnică a măsurii și, respectiv, în GS trebuie să fie precizate toate tipurile de 
beneficiari eligibili: 

- agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează 
să activeze în domeniul TIC; 

- GAL2, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun 
proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației 
specifice. 

- entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice2. 

                                                           
2
Pentru procedura de notificare a se vedea pagina net www.ancom.org.ro – Secțiunea Consultare/observații și precizări 

http://www.ancom.org.ro/
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Notă: Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să 
activeze în domeniul de activitate TIC au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare3. 

(9) Legislație aferentă elaborării și avizării documentației tehnice; 

o Luând în considerare noile prevederi legislative,  

GAL va preciza în GS, legislația în vigoare, obligația respectării Legea nr. 159/2016 
precum și HG 907/20164 cu aplicabilitate din 27 februarie 2017, care înlocuiește HG 
28/20085 

(10) Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis. 

o GAL va preciza cel puțin în GS faptul că investițiile pentru infrastructura de 
broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/20136; 

(11) Viteza de transfer de cel puțin 30 Mbps 

o Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020, se urmărește asigurarea 
prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel 
puțin 30 Mbps este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final 
persoană fizică sau juridică). Vitezele de 1 Mbps pentru persoane fizice și 4 Mbps 
pentru persoane juridice sunt specificații tehnice valabile în perioada anterioară de 
programare, potrivit Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicațiilor 
electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015 aprobată prin HG 
nr. 444/2009. 

Fișa tehnică a măsurii și GS trebuie să cuprindă specificațiile corecte privind viteza de 
transfer și anume, de minimum 30 Mbps. 

 

—//— 

 

                                                           
3
 OUG 111/2011 privind comunicațiile publice cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 140/2012, cu modificările 

și completările ulterioare; Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, cum 
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor electronice, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice; Decizia nr. 
987/2012 a președintelui ANCOM privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor si serviciilor de 
comunicații electronice; 
4
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice  
5
 HG nr. 28/2008  privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, 
6
 Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis 


