
 

 

 

FISA DE PROIECT 
 
 

POC  Actiunea 2.1.1 – Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a 

accesului la internet 2014-2020 
 
 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (POC) 

Autoritate de 
Management 

Ministerul Fondurilor Europe 
OI -  Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 

Obiectiv 

Dezvoltarea de retele avansate de comunicatii electronice in zone in care nu exista 

infrastructura din aceeasi categorie (retea NGA) si in care (conform consultarii publice 
desfasurate) nu exista interes pentru dezvoltarea unei astfel de infrastructuri, in 
conditii comerciale, in urmatorii trei ani. 

Obiective specifice 
► Consolidarea infrastructurii tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (TIC) 
► Facilitarea accesului public la infrastructura informationala, in zonele albe NGA 

Alocare totala apel TBD 

Lansare  
Data deschiderii apelului: - TBD 
Data inchiderii apelului: -TBD 

DETALII PROIECT: 

Durata 
implementare 

 max. 36 luni, dar nu mai tarziu de  31 decembrie 2023 (cu posibilitate 
de prelungire in baza unei justificari temeinice) 

Finantare 
nerambursabila 
acordata 

Valoarea eligibila totala a unui proiect,  se calculeaza ca fiind produsul dintre 

numarul de gospodarii  acoperite dintr-un judet si valoarea eligibila medie pentru o 
gospodarie care poate fi de maxim 540 euro (echivalent lei).  
Valoarea eligibila totala pentru fiecare proiect este compusa din: valoarea finantarii 
nerambursabile si cofinantarea beneficiarului. 
Valoarea maxima nerambursabila totala acordata pe proiect, in functie de 
dimensiunea solicitantului, este de: 

Dimensiune intreprindere 

Numar de gospodarii neacoperite 

> 15.000 
> 10.000  
si ≤ 15.000 

≤ 10.000 

 Valoare finantare (euro) 

Intreprinderi mici 4.665.600  2.916.000  1.895.400 

Intreprinderi mijlocii 3.628.800  2.268.000  1.474.200 

Intreprinderi mari 2.592.000  1.620.000 1.053.000  
 

Numarul total de cereri de rambursare, prefinantare, plata este de maxim 4 
in 12 luni.  

Procente finantare 

Ajutorul de stat (cheltuieli pentru investitii) poate avea o intensitate de pana la:  
► Intreprinderi mici - 90% 
► Intreprinderi mijlocii - 70% 
► Intreprinderi mari - 50% 

Aplicanti eligibili 

Microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii sau mari, care, la data depunerii cererii 

de finantare, sunt notificate la ANCOM ca furnizori de comunicatii electronice de cel 
putin 3 ani si care, in ultimii 3 ani, anteriori aceleasi date, nu au intrerupt 
furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice si nici nu au avut 
suspendat acest drept.  
Aceeasi conditie trebuie indeplinita inclusiv la data semnarii contractului de finantare. 

Conditii a) Solicitantul de finantare este societate comerciala cu personalitate juridica 
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eligibilitate 

aplicanti 

constituita conform legislatiei relevante in vigoare - Legea nr. 31 privind 

societatile comerciale din 16 noiembrie 1990 
b) Se incadreaza atat la data depunerii cererii de finantare, cat si la data semnarii 

contractului de finantare, in una din urmatoarele categorii: intreprindere mica, 
mijlocie sau mare  

c) Desfasoara activitati autorizate in urmatoarele domenii (CAEN): 611, 612, 613, 
619; 

d) Beneficiarul nu va desfasura pe perioada implementarii si pe perioada de 
sustenabilitate a proiectului activitatii in unul dintre 

domeniile/sectoarele excluse (in conformitate cu Anexa Coduri CAEN 
excluse) si a activitatilor Legii nr.196/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

a) Solicitantul este autorizat ANCOM ca operator, de cel putin 3 ani consecutivi si 
care, in ultimii 3 ani, anteriori aceleasi date, nu au intrerupt furnizarea de 
retele sau servicii de comunicatii electronice si nici nu au avut suspendat 
acest drept. 

b) Solicitantul este direct responsabil de pregatirea si managementul proiectului si 
nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat; 

c) Asigura din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum si contributia 
proprie, intr-o forma libera de ajutor de minimis/ajutor de stat. Contributia 
proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare 
negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organisme ale statului sau 
din alte surse private; 

d) Mentine rezultatul proiectului, natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea 
pentru cel putin 5 ani pentru intreprinderile mari sau 3 ani in cazul 
intreprinderilor mici si mijlocii, de la efectuarea platii finale catre beneficiar 

e) Nu a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleasi activitati din fonduri 
publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte 
finantate in prezent, partial sau in totalitate, pentru aceleasi activitati, din alte 

surse publice, sau pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel 
ce constituie obiectul Cererii de finantare 

f) Si-a indeplinit obligatiile de plata  a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat 
(buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare.  

g) Nu se afla in procedura de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, 

lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu este intr-o situatie 
similara cu cele anterioare, reglementata prin lege. 

h) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotarare definitiva 
a unei instante judecatoresti, pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii 
criminale sau pentru savarsirea altor infractiuni impotriva intereselor financiare 
ale Uniunii Europene;  

i) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin 

hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus 
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie 
profesionala; 

j) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei 

decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un 
ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna; 

k) Solicitantul nu este o intreprindere in dificultate 

Tipuri de proiect 

finantate 

Construirea infrastructurii de internet in banda larga in zonele albe NGA, cu o larga 
raspandire a nodurilor de comunicatii si partea de transmisie a datelor (backbone si 
blackhaul), cat mai aproape de utilizatorul final si cu niveluri adecvate de simetrie si 
de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai buna de informatii in ambele 
sensuri.  

 
Tehnologiile avute in vedere pentru dezvoltarea infrastructurii NGA in Romania sunt: 

 Tehnologii xDSL: VDSL, VDSL Advanced, Retea HFC DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.0 
 Tehnologii FTTx: FTTB (Fibra pana la cladire), FTTB – GPON (Fibra pana in 

cladire - Retea Optica Pasiva Gigabit), FTTH (Fibra pana in casa), FTTN (Fibra 
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pana la noduri) si FTTC (Fibra pana la Cabinet) 

 Tehnologii Wireless: acces mobil Broadband: WiMAX, LTE advanced; WiFi; 
satelit - in masura in care pot atinge obiectivele minime de calitate indicate mai 

jos. 
Proiectul depus trebuie sa asigure utilizatorilor finali anumite obiective minime de 
calitate, respectiv: 

a. viteze de transfer (download) a datelor in regim ”best effort” – minim 30 
Mbps;  

b. grad de disponibilitate a serviciului de acces la internet - > 99% din timpul 

serviciului   
c. latenta - ≤ 100ms,  cu exceptia tehnologiei prin satelit, unde poate fi ≤ 

700ms 
d. jitter ≤  50 ms 

Conditii de acces 

Finantarea se acorda si cu conditia respectarii  prevederilor O.U.G. nr. 
111/2011 privind comunicatiile electronice (cu modificarile si completarile 

ulterioare) si ale Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a 

retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri 
pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice. 
Conditiile de acces deschis la retelele de comunicatii electronice si la infrastructurile 
fizice aferente acestora, au fost aprobate prin Decizia presedintelui ANCOM nr. 
502/2018.   

Conditii de 
eligibilitate a 
proiectului 

a) Proiectul contine activitati specifice si necesare pentru atingerea rezultatelor 
previzionate, in functie de tipul de proiect; 

b) Un solicitant poate sa beneficieze de finantare doar pentru un singur proiect 
din cadrul unui singur judet sau o singura grupare de judete (asa cum 
sunt evidentiate in Anexa Lista Localitati), in una sau mai multe regiuni de 
dezvoltare: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 

Oltenia, Vest.  
c) Un proiect se implementeaza in minim 85% din gospodariile aferente 

fiecarei localitati vizate prin proiect, care se regasesc in anexa ce contine 
lista „zonelor albe” actualizata la nivel national. 

d) In cazul in care proiectul este implementat intr-o grupare de judete (conform 
anexa Lista judete), pe langa conditia mentionata mai sus, proiectul trebuie sa 
acopere minim 40% din gospodariile din fiecare judet 

a) Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate si confidentialitate a 
informatiilor si de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 
din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si 
completarile ulterioare si conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul 
comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) Proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita 
marca, solutie tehnologica, hardware sau software) si ofera posibilitatea unei 
extinderi ulterioare. (Atentie! Pentru respectarea neutralitatii tehnologice, este 
necesar ca in cadrul proiectului transmis sa nu se faca referire la producatori sau 
marci ale echipamentelor si aplicatiilor software necesare pentru implementarea 
acestuia); 

c) Proiectul pentru care se solicita finantare (partial sau in totalitate) nu a mai 
beneficiat de finantare din fonduri publice in ultimii 3 ani inainte de data 
depunerii cererii de finantare. Nu a fost obtinuta finantare nici pentru alte 
proiecte implementate, avand acelasi obiectiv, dar care din diverse motive nu si-
au atins indicatorii. In caz contrar, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest 
lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar 
sumele deja acordate vor fi recuperate; 

d) Proiectul pentru care se solicita finantare respecta prevederile nationale si 
comunitare in urmatoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea 
egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabila, neutralitatea 
tehnologica, achizitiile publice, precum si orice alte prevederi legale aplicabile 
fondurilor europene structurale si de investitii. 
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Activitati eligibile 
finantate: 

1. Derularea activitatilor necesare implementarii si realizarii achizitiilor specifice 
proiectului; 

2. Derularea activitatilor necesare pentru asigurarea informarii si publicitatii 
proiectului (activitate obligatorie); 

3. Derularea activitatilor specifice managementului de proiect (doar intern, nu se 
subcontracteaza); 

4. Derularea activitatilor necesare achizitiei de servicii de auditare tehnica si 

financiara - intermediara / finala a proiectului (activitate obligatorie). 

Cheltuieli eligibile 
 

Cheltuieli pentru investitii 
1. Cheltuieli pentru crearea buclelor locale la punct fix. 

a) crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (bucla locala sau 

„last mile") in zonele fara acces la internet in banda larga  
b) lucrarile de realizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la 

punctele locale de acces in banda larga (PLABL) 
c) realizarea PLABL, inclusiv lucrarile aferente necesare  

d) finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si 
punerii in functiune a acestora (ca de exemplu canalizatii, conducte, piloni, 
statii la sol etc.) 

e) finantarea sistemelor de software necesare pentru crearea buclelor locale  
f) instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora (ca de 

exemplu switch local digital si routere, puncte de prezenta etc.)  
g) racordarea la o retea de distributie (backhaul network) in vederea asigurarii 

unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) 
2. Cheltuieli pentru crearea retelei de distributie si crearea buclelor locale 

a) crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (bucla locala sau 

„last mile") in zonele fara acces la internet in banda larga 
b) crearea unei infrastructuri de distributie broadband (backhaul network) in 

zonele in care aceasta nu exista, de la punctul de insertie in reteaua 
magistrala de mare capacitate (backbone network) pana la PLABL, pentru a 
conecta reteaua de acces local la reteaua backbone 

c) realizarea PLABL, inclusiv lucrarile aferente necesare 

d) finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si 
punerii in functiune a acestora (ca de exemplu canalizatii, conducte, piloni, 
statii la sol etc.) 

e) finantarea sistemelor de software necesare 
f) instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora (ca de 

exemplu switch local digital si routere, puncte de prezenta etc.) 
g) crearea unei infrastructuri de distributie (backhaul network) in vederea 

asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) 
h) realizarea punctelor de insertie si a lucrarilor de racordare la retelele backbone 

3. Alte tipuri de cheltuieli 
a) Cheltuieli pentru constructii speciale necesare pentru proiect (realizare piloni, 

cabinete stradale etc) 
b) Cheltuieli pentru realizarea instalatiilor aferente constructiilor necesare pentru 

proiect (instalatii electrice, incalzire, ventilare, climatizare, PSI etc) 

c) Cheltuieli pentru achizitionare si montare echipamente pentru masuratori 

specifice (privind caracteristici electrice/optice/de propagare radio ale retelelor 
de comunicatii executate, masuratori pentru determinarea coordonatelor in 
sistem GIS etc) 

d) Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 
activitatilor eligibile ale proiectului  

e) Cheltuieli pentru asistenta tehnica aferente investitiei:  
i. asistenta tehnica din partea proiectantului (inclusiv Studiul de 

fezabilitate si Proiectul tehnic)  
ii. plata expertilor tehnici (maxim 3) si a dirigintilor de santier  
iii. servicii pentru instalarea si punerea in functiune a echipamentelor (daca 

nu sunt cuprinse in costurile de achizitie)  
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Va asteptam pentru a va transforma ideile in proiecte de succes! 
 

 

Conditii specifice 
privind investitiile  

a) Investitia trebuie sa fie mentinuta, functionala si utilizata in regiunea beneficiara 

pentru minimum 5 ani pentru intreprinderile mari sau 3 ani in cazul 
intreprinderilor mici si mijlocii de la efectuarea platii finale catre beneficiar.  

b) Nu sunt permise achizitii in regim de leasing. 
c) Cheltuielile aferente achizitiilor de echipamente second-hand nu sunt 

eligibile. 
d) Cheltuielile cu inchirierea de active corporale nu sunt eligibile. 
e) Cheltuielile cu achizitia de activele (corporale si necorporale) sunt eligibile daca 

indeplinesc cumulativ si urmatoarele conditii cu caracter general (conform H.G. nr. 

399/2015): 
(a) activele sunt utilizate exclusiv in cadrul locatiei/locatiilor de implementare 

stabilita/stabilite prin Cererea de finantare si pentru scopul declarat in 
proiect; 

(b) activele au fost achizitionate in conditiile stabilite de legea achizitiilor 
publice. 

Cheltuieli 
neeligibile 

a) TVA aferenta cheltuielilor neeligibile/deductibila; 

b) dobanda si alte comisioane aferente creditelor; 
c) cheltuieli de mentenanta a investitiei; 
d) cheltuieli cu concedii medicale; 
e) dobanzi debitoare;  
f) achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand; 
g) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata ce cad in sarcina solicitantului; 

h) costurile pentru operarea investitiei in perioada de sustenabilitate a proiectului; 
i) sumele rezultate din diferentele de curs valutar; 
j) costuri de amortizare; 
k) contributiile in natura; 
l) cheltuielile efectuate cu achizitiile in regim de leasing, inclusiv cheltuielile 

colaterale; 

m) achizitionarea de infrastructuri, terenuri construite si terenuri neconstruite, 
precum si bunuri imobiliare.  

n) cheltuielile pentru locuinte; 

o) provizioane;  
p) cheltuieli cu asigurarea pe timpul operarii; 
q) fondul de rulment; 
r) cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Activitati excluse 
de la finantare 

Nu se finanteaza proiecte in regiunea Bucuresti-Ilfov 
Nu se finanteaza alte activitati decat cele prevazute in cadrul prezentului apel. 
Un solicitant nu poate obtine finantare pentru un mai mult de un proiect in cadrul unui 
singur judet dintr-o regiune sau mai mult de o grupare de judete/regiune 
Nu pot beneficia de finantare in cadrul aceleasi regiuni de implementare, 

intreprinderi partenere/legate/afiliate 


