
                   
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
 

Comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340 
Tel/Fax: 0257-384040 
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro; 
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro 

 
 
 
 
 
 

F I ȘA  M ĂS U RI I  1 .5   
 
 

INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ DIN TERITORIUL GAL 

PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/


                   
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
 

Comuna ŞIRIA, strada Regiment 85 Infanterie, nr. 162, jud. Arad, 317340 
Tel/Fax: 0257-384.040 
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro; 
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro 

 

2 

 

 

CODUL Măsurii -  Măsura 1.5 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a  
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale, 
impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării localităţilor din teritoriul Podgoria Miniș- 
Măderat.  

Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul public-
privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria Miniș-Măderat 
în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format din următoarele 
unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul Pâncota și 
comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șicula, 
Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în conformitate cu definiția 
dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, potrivit căreia 
acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o populație de maxim 20.000 de 
locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil pentru finanțare pe toate măsurile 
din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Miniș-Măderat.  

Sectorul economic joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea oricărei localităţi, 
fiind motorul dezvoltării. 

Disponibilitatea conexiunilor de broadband (rețele de comunicații electonice în bandă 
largă), cât şi viteza de acces, sunt elemente foarte importante pentru dezvoltarea economiei 
locale din cadrul GAL Podgoria Minis Măderat, utilizatorii având posibilitatea să se bucure de 
servicii online mai avansate, servicii de utilităţi mai inteligente 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 (broadband) în zonele din 
cadrul microregiunii Podgoria Minis Madarat, care nu sunt în prezent deservite şi pentru care nu 
există planuri de investiţii private în următorii 3 ani (Zone Albe, conform listei actualizată în 
ianuarie 2017 de către ANCOM - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii la solicitarea AM PNDR; site-ul MADR: http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-
2020.html ). 
 Rețelele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză sunt rețele care 
îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii: 

a) sunt în măsură să susțină servicii de comunicații electronice care să asigure viteze ”best  
effort” de transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps; 

b) disponibilitatea serviciilor de comunicații electronice, furnizate prin intermediul acestor  
rețele, la vitezele de transfer anterior menționate să poată fi asigurată permanent, independent, 
de exemplu, de intervalul orar sau de volumul datelor transferate. 
 Suplimentar, pentru serviciile de comunicații electronice furnizate la punctele mobile, este 
necesar să se poată asigura vitezele de transfer anterior menționate atât în interiorul clădirilor sau 
construcțiilor, cât și în exteriorul acestora; de asemenea în acest caz este necesar să se asigure 
vitezele de transfer anterior menționate inclusiv în condițiile în care se furnizează servicii de 
comunicații electronice abonaților ce doar cu caracter temporar se află în zona de interes.  

http://www.galpodgoriaminismaderat.ro/
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Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020, se urmărește asigurarea prin 
această măsură a conexiunii la Internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30 
Mbps ca o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau 
juridică).  
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:   

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

1. Îmbunătățirea calității vieții și diversificarea economiei în microregiunea GAL PODGORIA  
MINIŞ-MĂDERAT  prin  asigurarea accesului la infrastructura de comunicații în bandă largă în zonele 
din cadrul microregiunii GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, care nu sunt în prezent deservite conform 
ANCOM,  în vederea realizarii unei dezvoltări durabile.  

2. Crearea de facilități informaționale, inclusiv accesul local la infrastructura de  
comunicații în bandă largă în localitățile din cadrul microregiunii GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, 
care nu sunt în prezent deservite, potrivit ANCOM. 
 
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura 
contribuie la prioritatea P6: Prromovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale. 
 
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 20 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de 
intervenție 6C) Sporirea accesibilitatii, a utilizarii și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
 
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la obiectivele: 
mediu, climă şi inovare.  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
M 1.1 Sprijin pentru dezvoltarea  dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA 
MINIŞ-MĂDERAT 
M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
M 1.4 Integrarea populatiei rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
Măsura 1.5 analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 1.1 
(entități private), măsura 1.3 (GAL) și măsura 1.4 (GAL) din cadrul SDL. 
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.1 sunt entități private non-agricole (IMM) și entități private agricole 
care își diversifică activitatea prin dezvoltarea unei activități non-agricole. 
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.3 sunt autoritățile publice locale și asociațiile acestora; furnizorii 
de servicii sociale, acredidați în condițiile legii; GAL-ul, în situația în care în urma lansării primului 
apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice. 
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.4 sunt comune; asociații și fundații; GAL-ul, în situația în care, în 
urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice. 
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Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
M1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-
MĂDERAT 
M1.2 – Investiții in sectorul public pentru dezvoltarea teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
M1.3 Crearea si dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
M1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Atragerea companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de 

servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35, Reg. (UE) 1407/2013 , Reg. (UE) 
nr. 807/2014, Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 154/2012 
cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011, 
Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, Hotărârea Guvernului nr. 414/2015, Legea nr. 159/2016, 
precum și HG 907/2016 cu aplicabilitate din 27 februarie 2017, care înlocuiește HG 28/2008, 
Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 
987/2012. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii 
Direcți:  

- 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; 

- GAL-ul, in 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 și sub rezerva 
aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese; 

- Entități publice, ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), APL (Autorități Publice   
Locale) din comune și orașe, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de 
evitare a conflictului de interese. 
 

Indirecți: Comunităţile locale din localitățile considerate „Zone albe”. 
 

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, numai în cazul proiectelor de investiții. 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

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

în zonele fără acces la internet în bandă largă; 
b) modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 

inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire 
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insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband; 
c) investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea  

asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network). 
 
2. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă 
acțiunile de la pct. 1, alin. a) și b) presupune și: 

a) 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; 

b) 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.); 
- 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. 
Investițiile în infrastructura de bandă largă vor viza: 
- construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție – 

backhaul și/sau acces – buclă locală) care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim 30 
Mbps; 

- construirea suplimentar (dacă este cazul) a unor elemente de infrastructură asociate rețelei 
de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi: stâlpi, piloni, conducte, canale etc.), 
legat de acestea din urmă vor fi impuse beneficiarului obligații de acces la respectivele elemente 
de infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare, potrivit dispozițiilor art. 25 din 
Legea nr. 159/2016. 
 

Acțiuni neeligibile: 

- 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; 

- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

- 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; 

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013;  

- 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 
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broadband. 
 

7. Condiții de eligibilitate 

- Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ – 
MĂDERAT, fără acoperire broadband la punct fix, pe baza ”Listei Zonelor Albe” întocmită și/sau 
agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM - Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii); În respectiva localitate nu există încă o rețea de 
comunicații electronice care să asigure  
viteze de transfer ”best effort” de minim 30 Mbps; 

- Nu este eligibilă o localitate în care există deja cel puțin o rețea de comunicații  
electronice care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim 30 Mbps, cu execepția 
situației în care în localitatea vizată de măsură există acoperire cu rețele de comunicații 
electronice bazate pe tehnologiile 3G+(HPSA)/LTE/LTE Advanced; 

- Nu sunt eligibile acele localități în care în ultima secțiune din lista:”Localități elgibile  
pentru investiții broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER” este completat ”MADR”; aceste 
localități sunt în curs de a fi acoperite de rețele de comunicații electronice finanțate de MADR 
printr-un alt instrument;  

- Dacă prin excepție o localitate din teritoriul acoperit de parteneriat nu se regăsește în  
documentul:”Localități elgibile pentru investiții broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER”, în 
acest caz trebuie să se dovedească, prin orice mijloc, faptul că localitatea în cauză nu beneficiază 
de acoperire cu rețele de comunicații electronice, care să asigure viteze de transfer ”best effort” 
de minim 30 Mbps,  

-    Investițiile în infrastructura de bandă largă vor viza: 
1. construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție –  

backhaul și/sau acces – buclă locală) care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim 30 
Mbps; 

2. construirea suplimentar (dacă este cazul) a unor elemente de infrastructură asociate  
rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi: stâlpi, piloni, conducte, canale 
etc.); 

- Potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru  
furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10, alin. (2) 
și (3) din Legea nr. 154/2012 prin respectarea anumitor condiții tehnico-economice prevăzute în 
contractul de finanțare; 

- Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare  
investiţiei; 

- Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal  
aferent zonelor acoperite de investițíi; 

- Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu , necesare investiţiei sau  
să prezinte dovada că au făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform 
legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului; 

- În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele  
solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

- Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis; 

- Proiectul trebuie să conțină un Memoriu justificativ/ Studiu de fezabilitate prin care  
solicitantul sprijinului să demonstreze viabilitatea investiției; 

- Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului; 

- Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate, să fie în insolvență sau  
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incapacitate de plată; 

- În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în bandă  
largă, beneficiarul ajutorului „de minimis” va oferi acces în condițiile pieței și nediscriminatoriu la 
rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei submăsuri, tuturor operatorilor interesați să-și 
dezvolte propria rețea de acces, în limita capacităților tehnice disponibile și urmare a unei cereri 
exprese din partea acestora 

- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției (în cazul în care  
din proiect se realizează o investiției) pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR); 

- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR in ultimele 12 luni, dacă este reziliat din  
proprie inițiativă; sau 24 de luni, dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea 
prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, până la pronunțarea 
definitivă a instanței de judecată. 
 

8. Criterii de selecție 

- Tipul investiției în măsură să asigure servicii de comunicații electronice de bandă largă; 

- Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de  
gospodării; 

- Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor  
pentru utilizatorul final. 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea totală a proiectului – minim. 5.000 euro – max. 200.000 euro 
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max.94.882 euro/proiect. 
Rata de sprijin (intensitatea sprijinului) pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 80%.  
 
Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis (R UE. Nr. 

1407/2013). 
 
10. Indicatori de monitorizare 

- Număr de gospodării din spațiul rural: 67 gospodării; 

- Populație netă care beneficiază de servicii TIC:  67 locuitori (reprezentând 0,001 % din total  
locuitori ai teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat). 
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