
Denumirea măsurii:  DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE (TIC) ÎN 

SPAȚIUL RURAL  

Codul măsurii: M 8 / 6C 

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 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la soluționarea uneia dintre 

problemele  privind  infrastructura de bază și servicii adecvate în zonele rurale. 

La momentul actual și în Romania ca și în întreaga lume dezvoltată a luat o amplă 

dezvoltare folosirea mijloacelor TIC pentru susținerea unor activități foarte importante: 

administrarea unor procese tehnologice, activități administrative ale instituțiilor de stat sau 

ale companiilor private, activități educaționale , culturale ș.a.  Romania se situează printre 

țările cu cea mai mare viteză a Internetului și cunoaște o rată puternică de creștere a folosirii 

mijloacelor moderne de comunicare. 

Cu toate acestea în mediul rural în general, iar în zona noastră defavorizată din punct de 

vedere economic-social ( a se vedea valorile IDUL ) cu atât mai mult, tehnologia TIC, pe lângă 

dotarea săracă și slab performantă, este prea puțin sau nu este deloc folosită în procesele 

tehnologice din agricultură, în relațiile dintre instituțiile publice și cetățeni, în sistemul 

educațional, în gestionarea sistemelor de date și informații ale administrațiilor publice, în 

activitatea medical etc. Internetul de mare viteză este cu totul o raritate în comunitățile din 

GAL Covurlui. 

În cadrul întâlnirilor de consultatare din teritoriu în mai multe comunități s-a propus 

achiziția de către administrațiile publice a unor sisteme de monitorizare video a localităților, 

în vederea creșterii gradului de siguranță personală a locuitorilor dar și a securității bunurilor 

publice sau private. 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile de nouă generaţie au un rol esențial în 

introducerea eficientă de comunicaţii şi informaţii în toate procesele economice şi sociale şi 

au totodată un impact pozitiv în aproape  toate domeniile de acţiune ale strategiei de 

dezvoltare locală. 

Rezolvarea acestei nevoi va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația 

rurală și implicit și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural, prin crearea unor 

condiții de viată mai atractive. 

Scopul de bază al măsurii este sprijinul pentru crearea unei societăţi care să includă 

accesul tuturor cetăţenilor, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii 

informaţionale, reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice şi 

creşterea eficienţei operaţionale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale, respectiv creşterea competitivităţii la nivelul mediului de afaceri prin 

utilizarea avansată a TIC.  

Guvernarea electronică sau e-guvernarea  reprezintă  aplicarea tehnologiilor moderne  din 

informaţie şi  comunicaţii în zonele de administrare a informaţiilor, de comunicare şi de 

schimb de informații în cadrul şi între instituţii, precum şi între instituții şi cetăţeni sau 

companii. 



- Din păcate fondurile financiare limitate nu ne permit să sprijinim dezvoltarea rețelelor de 

internet în bandă largă, comunitățile sperând că se va găsi o formă de subvenționare a 

entităților publice sau private care ar dori să investească în condiții de eficiență 

economică, în asemenea rețele.  Totuși pentru a răspunde în prezent nevoilor  

identificate la nivelul teritoriului GAL, în vederea  reducerii discrepanțelor dintre mediile 

urban și rural în domeniul educației TIC și de îmbunătățire  a accesului la informație 

digitală pentru populația din mediul rural ne propunem o măsură de sprijinire a 

investițiilor constând în achiziția de hardware și software, brevete, marci, licențe, drepuri 

de autor, în cadrul unor proiecte destinate rezolvării unora dintre problemele menționate 

anterior. 

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

III) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației; 

- Îmbunătăţirea guvernanţei locale. 

 Măsura contribuie la prioritățile UE,din art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

 Masura nu corespunde obiectivelor unui articol anume din Reg.(UE) nr.1305/2013, dar 

poate fi asimilată obiectivelor art. 20: „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale”, deși nu vizează în mod special infrastructura de bandă largă. 

 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC), în zonele rurale. 

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

Inovare – măsura contribuie în mod special la eficientizarea comunicării între autoritățile 

publice și cetățeni sau companii (e-guvernare), dar poate sprijini și alte domenii: e-educație, 

e-sănătate, e-social, e-cultură etc.  

Mediu și climă – prin sistemele de comunicare moderne se poate realiza o informare 

rapidă și eficientă asupra măsurilor necesare a fi luate în cazul unor schimbări climaterice 

majore și iminente, în vederea prevenirii unor accidente umane sau pagube materiale. 

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL:   Nu este cazul. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Contribuie la prioritatea P6 alături de alte 4 măsuri M4/6A, M5/6B, M6/6B, M7/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin aceasată măsură se încearcă, evident în măsura posibilităților financiare limitate, 

recuperarea rămânerilor în urmă în unele domenii ale TIC în scopul  asigurării creşterii 

economice, a spoririii gradului de siguranţă și protecţie a cetățenilor, sprijin pentru sistemele 

de îngrijire socială şi sănătate,  sistemele educaţionale şi de informare. 

Furnizarea serviciilor guvernamentale şi administrative de calitate pentru cetăţeni, firme 

şi utilizatori din administraţia locală, îmbunătăţirea eficienţei sectorului public, reducerea 

costurilor, simplificarea operaţiunilor, creşterea consistentă a numărului de utilizatori 

reprezintă scopurile principale ale strategiei şi programului de acţiuni, sistemul de e-



guvernare fiind pilonul principal al societăţii informaţionale şi unul dintre pilonii principali ai 

societăţii bazate pe cunoaştere. 

 Măsura are scopul să conducă în cel mai scurt timp spre orientarea sectorului public dar și 

privat spre o societatea informaţională, spre societatea bazată pe cunoaştere, principalul 

instrument de acţiune fiind sistemul de e-guvernare. 

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiile (TIC) moderne dau posibilitatea autorităţilor 

publice de a  moderniza servicii vechi, dar şi să introducă unele noi prin intermediul  

internetului. Multe din aceste servicii îi scapă pe cetăţeni de efortul deplasării la sediile 

administraţiilor publice datorită faptului că formularele pot fi transmise prin internet. 

Folosirea tehnologilor de comunicare permite cetăţenilor şi intreprinderilor să comunice 

interactiv cu autorităţile publice. 

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  prin 

cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, condiții de 

eligibilitate, intensitatea sprijinului, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013;  

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă): 

Beneficiari direcţi: 

- Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legislației 

naționale în vigoare;  

- Parteneriate public – private constituite în baza unui Acord de parteneriat / Protocol de 

colaborare; 

- ONG-uri in domeniul social, educațional, cultural, de mediu; 

- Agenți economici autorizați în acest domeniu. 

Beneficiari indirecți: 

-    Cetățeni ai comunităților în care se implementează proiectul. 

5. 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. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: 

Acțiuni eligibile: 

- Investiții în achizitia de echipamente TIC ; 



- Investiții intangibile: achizitia de software, brevete, licențe, marci, drepuri de autor; 

- Dezvoltarea de software pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale 

(administrație, educatie, mediu, social, economic, cultural etc); 

- Investiții în amenajarea / modernizarea spațiilor în care este instalat serverul / unitățile 

centrale, unde își va desfășura activitatea și operatorul care se ocupă de buna funcționare 

a instalației; 

- Investiții necesare realizării conexiunilor (rețea de cablu/wireless, suporturi pentru 

terminale).  

Acțiuni  neeligibile: 

- Investiții în TIC ( echipamente fizice sau produse intangibile ) pentru completarea unor 

investiții din domeniile economice, indiferent dacă au fost/sunt sau nu sprijinite din 

FEADR; 

- Investiții cu construcția  spațiilor pentru instalarea echipamentelor hardware/software; 

- Investiții pentru echipamente TIC  în scopul desfășurării activităților de: jocuri 

electronice, pariuri sportive, jocuri de noroc precum și activități interzise de legislația în 

vigoare. 

7. Condiţii de eligibilitate: 

 -    Proiectul trebuie să aibă adresabilitate publică; 

- Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată; 

- Investiția să se realizeze în teritoriul Asociației GAL Covurlui; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

- Solicitantul trebuie să aibă sediu/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL 

Covurlui; 

- Spaţiul pentru care se solicită dotări, în vederea instalării serverului / unităților centrale 

trebuie deținut prin: proprietate / închiriere / contract de comodat / concesionare, pe o 

perioada de minim 10 ani. 

8. Criterii de selecţie: 

- Numărul de locuri de muncă create; 

- Proiecte care sprijină e-guvernarea; 

- Principiul gradului de acoperire a comunităților deservite; 

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

gospodării.  

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public 

de 200.000 Euro/ beneficiar. 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului 



pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de 

primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii 

pentru dezvoltarea teritoriului și numărul estimat de proiecte ce urmează a fi finanțate prin 

măsură. 

Pentru stimularea unor grupuri țintă specifice, intensitatea sprijinului se diferențiază 

astfel: 

- 90% pentru proiectele generatoare de venit;  

- 100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica; 

- 100% pentru proiectele negeneratoare de venit; 

10. Indicatori de monitorizare: 

- Numărul de locuri de muncă create - 1; 

- Populația netă care beneficiază de servicii TIC – 20; 

- Cheltuială publică tocală – 12.005.30 Euro. 

 


