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Fișa Măsurii 
M11/6C 

BANDĂ LARGĂ ÎN TERITORIU GAL SIRETUL VERDE 
 

Denumirea măsurii 
 

BANDA LARGA IN TERITORIU GAL Siretul Verde 

Codul măsurii M11/6C  

Tipul măsurii Investitii 

Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul de dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv 
crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivul specific local al măsurii 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, 
asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv 
accesul local la infrastructura de comunicații în 
bandă largă. 

Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute 
la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6 prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Contibuţia la Priorităţile SDL 
(locale) 

1. Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea 
identitatii locale si creșterea coeziunii sociale 
2. Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 
 

Masura corespunde obiectivelor 
art.20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 20, Alineatul 1, litera (c) 

Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

6(C) 

Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare 
atat prin specificul actiunilor sprijinite cat si prin 
faptul ca, odata cu crearea retelelor de internet, se 
deschide calea pentru realizarea unor investitii cu 
caracter de pionierat in domenii precum: 
securitate, e-guvernare, promovarea turismului, 
largirea pietei de desfacere, e-learning. 

Complementaritate cu alte măsuri 
din SDL 

Complementaritate cu măsurile : 
-M5/6A, M6/6B/M7/6B 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Masura M 11/6C este in sinergie cu masurile M 10 
/6B, M8 /6B, M 9/6B, M7/6B, M 5/6A, M6/6B si 
impreuna contribuie la realizarea Prioritatii 6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

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. 
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Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 
Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;  

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi Entitati publice si private,parteneriate 

Beneficiarii indirecţi 

Comunităţile locale din localitățile considerate 
„pete albe” 
beneficiari directi si indirecti ai masurilor M5/6A, 
M6/6B/M7/6B 

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
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) nr. 1305/2013. 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 
HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 
tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii 

Actiuni eligibile: 
Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix. 
Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale. 
Actiuni neeligibile: 

- achizitia de echipamente/utilaje second hand 
- Activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul LEADER în localități fără 
acoperire broadband la punct fix,pe baza unei liste a zonelor albe intocmită și/sau 
agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM) eligibile pentru finanțare în 
cadrul CS 3.3., publicată pe pagina de internet: www.madr.ro, la secțiunea LEADER 
Investițiile în infrastructura de bandă largă pot viza: 
a) construirea sau modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de 
distribuție (backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) în măsură să asigure viteze de 
transfer „best effort” de minim 30 Mbps; 
b) suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate 
rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi stâlpi, piloni, 
conducte, canale etc.). 
2. Soluțiile tehnice pentru implementare pot fi fixe (de exemplu, prin intermediul 
cablurilor de fibră optică), radio (de exemplu, prin intermediul antenelor de comunicații 
electronice instalate pe piloni) sau o combinație între acestea (de exemplu, cabluri de 
fibră optică până la un punct după care semnalele să fie transmise cu ajutorul antenelor 
de comunicații electronice). Important este ca la final, rețeaua de comunicații 
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electronice rezultată să fie capabilă să asigure viteze de transfer „best effort” de minim 
30 Mbps în localitatea vizată de măsură 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 a 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; 

Criterii de selecţie 

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; 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90% si nu va 
depasi valoarea maxima alocata pe masura, de 22.023,45 euro. 

Indicatori de monitorizare 

Număr de persoane din grupul ţintă vizat incluse în proiect: minim 200 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

1. Crearea retelelor de internet permite realizarea unor investitii in domenii precum: 
securitate, e-guvernare, promovarea turismului, largirea pietei de desfacere, e-
learning. 

 


