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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

 
Tipul modificării 

Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 

 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fișei măsurii M1/6C din Cap.V - Descrierea măsurilor din 

SDL, prin introducerea posibilității de finanțare pentru operațiuni conexe infrastructurii de 

bandă largă, respectiv pentru soluții publice de e-guvernare, conform pct. 2, litera b  

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

    Pentru măsura M1/6C - SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA 

TIC a fost deschisă sesiunea de proiecte nr.1/2017 (18.12.2017 – 16.02.2018) în care nu s-a depus niciun 

proiect. La momentul redactării SDL aveam în cadrul microregiunii Gal Codrii Bucovinei 6 zone albe 

conform ANCOM, respectiv Hantesti (Beresti si Hantesti), Siminicea (sat Siminicea), Zamostea 

(Cojocareni, Lunca) si Varfu Campului (Dobrinauti -Hapai). În urma actualizării de către ANCOM la data de 

19.05.2017 a listei cu zonele albe, la nivelul microregiunii Gal Codrii Bucovinei a ramas o singura 

localitate eligibilă (conform LZA 2017), respectiv Varfu Campului (sat Dobrinauti -Hapai cu 268 de 

locuitori)- cod SIRUTA 40043, localitatea fiind de Tipologia C – (localități lipsite de atât de rețele de 

acces, cât și de rețele de distribuție la puncte fixe în măsură să asigure servicii de comunicații 

electronice cu viteza de transfer a datelor (download) minim 30Mbs, respectiv de servicii de bază de 

acces la internet la puncte fixe, dar care se află în aria de acoperire a rețelelor mobile 

3G+(HSPA)/LTE/Advanced). Practic singura localitate ramasă nu este zona alba având în vedere faptul că 

se în aria de acoperire a rețelelor mobile 3G+(HSPA)/LTE/Advanced). Am facut o solicitare către Primaria 

Varfu Campului (adresa nr.203/26.06.2018) la care raspuns (adresa nr.2699/29.06.2018) prin care ne 

confirmă faptul că nu sunt sunt înregistrate solicitări pentru eliberarea autorizațiilor de construire a 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

 



infrastructurii de broadband, depuse de operatori economici privați care activează sau urmează să 

activeze în domeniul telecomunicațiilor.  

b) Modificarea propusă 

În scopul creșterii capacității de absorție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat, 

ținând cont de cele menționate la pct.a, solicităm aprobarea modificării fișei măsurii M1/6C din Cap.V 

- Descrierea măsurilor din SDL, prin introducerea posibilității de finanțare pentru operațiuni conexe 

infrastructurii de bandă largă, respectiv pentru soluții e-guvernare. În conformitate cu cele 

menționate în „Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de 

dezvoltare locală” versiunea 05, propunem introducerea posibilității de finanțare a unor operațiuni 

conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări locale eficiente prin 

interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea locală, respectiv pentru 

achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-administrație, e-educație și e-cultură.  

Capitolul V – Prezentarea măsurilor, respective fișa măsurii M1/6C se completeză astfel:  

 

Denumirea măsurii se completează astfel: 

1. SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA TIC ȘI SOLUȚII 

PUBLICE DE E-GUVERNARE 

 

Secțiunea 2 “Valoarea adăugată a măsurii” se completează astfel: 

✓ îmbunătățirea competețelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistematice în domeniul, e-administrație, e-educație și e-cultură 

✓ creșterea eficienței interne a actului administrativ 

 

Secțiunea 6.1 “Acțiuni eligibile” se completează astfel: 

o Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-administrație, e-educație și e-

cultură; 

o Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor; 

o Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, educație, 

mediu, social, economic, cultural etc.) pentru soluțiile e-administrație, e-educație și e-cultură; 

 

Secțiunea 7 “Condiții de eligibilitate” se completează astfel: 

o Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe actualizate de către ANCOM, la 

solicitarea AM PNDR (doar în cazul investițiilor în infrastructura de broadband) 

o Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei (doar în 

cazul investițiilor generatoare de venit) 

o Solicitantul se angajeaza ca va respecta regulile ajutoarelor „ de minimis”-valoarea totala a 

ajutoarelor de minimis primite pe o perioada de 3 ani fiscali nu depaseste plafonul maxim de 

200000 euro, respectiv 100000 euro pentru intreprinderea cu activitate de transport rutier (doar în 

cazul solicitantilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 

o Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL 

o Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data ultimei plăţi 

o Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 

o Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobată. 

 

 



Secțiunea 8 “Criterii de selecție” se modifică și completează astfel: 

 Crearea locurilor de munca 

o Creșterea eficienței actului administrativ 

o Prioritizarea investițiilor ce presupun programe de dezvoltare culturala 

o Proiecte care prin investiția propusă deservesc un numar cat mai mare de locuitori  

 

Secțiunea 9 “Sume (aplicabile) și rata sprijinului” se completează astfel: 

o 100% pentru investiții negeneratoare de venit  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor contribui la : 

Acestă modificare va conduce la îmbunătățirea actului administrativ, respectiv a capacității de 

dezvoltare a comunității la nivel local în ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul 

privat și cetățeni pentru a răspunde în totalitate nevoilor existente. 

Creșterea capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat a GAL. 

REZULTATELE SCONTATE :  

✓ Creșterea numarului populației nete sprijinite care beneficiaza de servicii TIC 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat la momentul 

elaborării SDL si NU VOR FI MODIFICAȚI în perioada de implementare. Modificările realizate vor respecta 

condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei 

și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

 

Președinte, 

HALIUC Vasile 
……………… 

 


