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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociația  GAL Tecuci JUDEȚ Galați  

Data 18.10.2017  

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 - conform pct.3 
 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Eliminarea din SDL a măsurii M3/6A Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol 

local în sectorul de producție , conform pct. 2, litera  a3 

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

 
Modificarea solicitată constă în eliminarea din SDL a măsurii M3/6A Dezvoltarea 
antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de producție. Ca urmare a eliminării 
măsurii M3/6A, alocarea financiară a acestei măsuri în valoare de 385.895 euro va fi 0 iar 
suma de 385.895 euro se va realoca  măsurii M5/6B Renovarea satelor, care va avea o 
alocare totală în valoare de 1.498.648 euro. 
Necesitatea modificării propuse se datorează următoarelor aspecte relevante: 

- În perioada 30 iunie-30 iulie 2017 a fost lansat primul apel de selecție aferent 
măsurii M3/6A. În cadrul sesiunii deschise, nu a fost depusă nici o cerere de 
finanțare. 

- În urma activităților de animare a teritoriului, s-a  constatat existența unor 
dificultăți întâmpinate  de către potențialii beneficiari în accesarea măsurii M3/6A 
referitoare la îndeplinirea unor condiții de eligibilitate și selecție cum ar fi: lipsa 
documentelor de proprietate pentru teren sau clădiri, costurile ridicate pentru 
realizarea acestora, incapacitatea solicitanților de a face dovada  deținerii unei 
întreprinderi active fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în 
ultimii 2 ani sau a unei intreprinderi active fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu 
profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității 
economice), costuri de consultanță ridicate pentru realizarea studiilor de 
fezabilitatea și elaborarea cererilor de finanțare. 

- Având în vedere că unele din principalele  caracteristici ale teritoriului acoperit de 
SDL sunt infrastructura şi serviciile de bază neadecvate ,se consideră oportună 
eliminarea măsurii M3/6A și distribuirea sumei de 385.895 euro către măsura 
M5/6B- Renovarea satelor,în scopul satisfacerii nevoilor de bază identificate în 
analiza diagnostic a teritoriului și anume asigurarea unor condiții optime de trai 
pentru polulația locală, fapt care creează implicit  premisele pentru dezvoltarea 

                                                             
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. 
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unei economii rurale competitive. 
 
 
 
 
 
 

 

b. Modificarea propusă 
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Ca urmare a modificării propuse, capitolele, secțiunile din SDL care se modifică sunt: 
 
CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

Includerea măsurilor în strategie se bazează pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul fiind direcționat către diferite sectoare, 

asigurând astfel dezvoltarea mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local: îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea si 

valorificarea patrimoniului local sprijinul fiind acordat prin măsura (M5/6B), diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea 

antreprenoriatului local, sprijinit prin măsurile (, M4/6A), reînnoirea generațiilor de fermieri susținută prin finanțarea măsurii M2/2B, îmbunătățirea 

infrastucturii sociale va beneficia de sprijin prin alocarea financiară aferentă măsurii M6/6B, această măsură se va lansa cu prioritate, pentru asigurarea 

sustenabilității investițiilor hard propuse, prin accesarea altor fonduri complementare, aferente POCU AXA 5.2, pentru a asigura investițiile de tip soft, 

sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative se va realiza prin măsura M1/1B. 

 

Cele 4 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi atinse prin implementarea a  5 măsuri de finanţare proiectate prin SDL. 

În tabelul următor este prezentată logica intervenției în programare: 

 

Obiective de 

dezvoltare rurală 

Priorități de  

dezvoltare 

rurală 

Domenii de  

intervenție 
Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P1 1B M1/1B 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de 

cooperare art. 35 din Reg. UE 1305/2013 – 1 operațiune; 

P2 2B M2/2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți –  6 beneficiari; 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 2 

Obiective 

transversale 

P5 5C 

M2/2B Totalul investițiilor; 

  

M5/6B Totalul investițiilor; 
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Mediu și climă 

Inovare 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3  

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P6 

6A 
 ; 

M4/6A Locuri de muncă create – 6; 

6B 

M5/6B 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: minim 

20.000; 

M6/6B 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: minim 

100; 

M1/1B Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative;  

M2/2B Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri;  

M4/6A Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de servicii și activități meșteșugărești;  

M5/6B Renovarea satelor;  

M6/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale. 

 

Măsura M1/1B M2/2B  M4/6A M5/6B M6/6B Cheltuieli de funcționare și animare 

Alocare (euro) 118.813 264.014 
 

0 
300.000 

1.498.648 

 
60.000 560.367 

Procent(%) 4,24% 9,42 
 

0 

10,71 

%  

53,48 

 
2,14 20,00 

 

 

Indicatorii specifici pentru fiecare măsura și contribuția măsurilor la obiectivele transversale: 

    M1/1B M2/2B  M4/6A M5/6B M6/6B 
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Cheltuieli publice totale (euro) 

90.000 
 

264.014 

 

0 
300.000 

1.498.648 

 
60.000 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare art.35 din Reg. UE 1305/2013  1      

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 
 

6 
    

Locuri de muncă create 1  
 

0 6  4 1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite     
 

  min. 20.000 min.  100 

In
d

ic
at

o
ri

 c
al

it
at

iv
i Calitatea acțiunilor de promovare 

 
        X 

Gradul de atingere a obiectivelor propuse  X X  X X X 

Impactul generat de programul LEADER în teritoriu X X  X X X 

Atenuarea fenomenului de segregare a minorității rrome       X 
 

X 

O
b

ie
ct

iv
e 

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Mediu X X   X     

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 
 

      X    

Inovare X X  X X X 

 

 

 

 

Capitolul V Prezentarea măsurilor 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri CODUL Măsurii - Măsura M2/2B 

Tipul măsurii:   INVESTIȚII  SERVICII  X SPRIJIN FORFETAR 
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M2/2B poate fi complementară cu alte măsuri prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din grupul țintă pentru 

măsurile: M1/1B, , M4/6A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2B este sinergică cu măsurile  și M5/6B prin contribuția la atingerea priorității secundare P5. 

 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii - Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești CODUL Măsurii - Măsura M4/6A 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII    SERVICII    X SPRIJIN FORFETAR 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/6A este sinergică cu următoarele măsuri: 

  

 

FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii: Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri 

CODUL Măsurii - Măsura M2/2B 

Tipul măsurii:   INVESTIȚI   SERVICII  X SPRIJIN FORFETAR  

 

 

 

 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M2/2B poate fi complementară cu alte măsuri prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din grupul țintă pentru măsurile: 

M1/1B, , M4/6A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2B este sinergică cu măsurile  și M5/6B prin contribuția la atingerea priorității secundare P5. 

 

Denumirea măsurii: Renovarea satelor CODUL Măsurii - Măsura M5/6B 
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Tipul măsurii: X INVESTIȚII 

 X SERVICII  

  SPRIJIN FORFETAR 

Măsura M5/6B este sinergică cu măsurile , M4/6A, M6/6B, întrucât contribuie la atingerea aceleiași priorități a SDL, Prioritatea P6 Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

 Prin atingerea priorității P5, măsura M5/6B este sinergică cu măsurile M2/2B și  

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene, etc) 

Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi atinse prin implementarea a 5  măsuri de finanţare proiectate prin SDL: 

 M1/1B Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative; 

 M2/2B Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri; 

 M4/6A Stimularea micilor întreprinzători în domeniul serviciilor non-agricole; 

 M5/6B Renovarea satelor; 

 M6/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale. 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

De asemenea, în cadrul P6, vor fi create 7  noi locuri de muncă, prin intermediul Măsurilor , M4/6A, M5/6B, M6/6B, prin P1, M1/1B se va crea un loc de muncă, iar prin P2, 

M2/2B se vor crea 8 locuri de muncă, contribuind  astfel, la îndeplinirea indicatorului specific LEADER. Contribuția adusă P6, se va realiza prin intermediul , M4/6A, M5/6B, 

M6/6B. 

 

 Plan de finanțare cumulat COMPONENTA A si COMPONENTA B 

 

 

 

 

 

 

 

MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL/PRIORITATE  

EURO 

VALOARE PROCENTUALĂ(%) 

1 M1/1B 100% 118.813 118.813 4,24 

2 M2/2B 100% 264.014 264.014 9,42 

3    1.858.648 66,34 
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0 

 

 

M4/6A 100% 300.000 

M5/6B 80%, 100% 

1.498.648 

 

 

M6/6B 90%, 100% 60.000 

Cheltuieli de funcționare și animare 560.367 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A si COMPONENTA B 2.801.842 
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c. Efectele estimate ale  modificării 

 
Efectul generat de modificarea propusă, se estimează a  avea un impact pozitiv  la nivelul 
teritoriului din SDL având în vedere că obiectivele propuse în SDL privind sprijinirea 
sectorului de activități non-agricole, prin intermediul Domeniului de Intervenți 6A,  va 
putea fi atins chiar și în urma eliminării măsurii M3/6A, având în vedere că potențialii 
beneficiari vor putea accesa Măsura M4/6A Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local 
în sectorul de servicii și activități meșteșugărești, asigurându-se astfel atât îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în SDL cât și o bună gestionare a fondurilor nerambursabile în 
contextul nevoilor identificate la nivel local și ale caracteristicilor teritoriului acoperti de 
SDL. 
Unul din principalele efecte generate de eliminarea măsurii M3/6A va consta în creșterea 
impactului investițiilor ce se vor putea realiza de către beneficiarii publici prin creșterea 
alocării financiare a măsurii M5/6B cu suma de 385.985 euro, realocați de la măsura 
eliminată. Rezultatele scontate ca urmare a acestui fapt va avea un impact la nivelul unei 
întregi comunități care va beneficia de infrastructură/servicii îmbunătățite. 
 
 

d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare, având în 

vedere că  se vor respecta indicatorii de monitorizare  pentru care s-a primit punctaj la 

selecția SDL. Astfel, realizarea celor două de muncă propuse inițial a se realiza în cadrul 

măsurii M3/6A, va fi asigurată prin intermediul măsurii M2/2B, în conformitate cu 

propunerea de modificare propusă mai jos. 
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II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

2. Modificări ale cap. V. Descrierea măsurii M2/2B Încurajarea reînnoirii 

generațiilor de fermieri, conform pct. 2, litera  b4 

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

 
Se propune modificarea fișei măsurii M2/2B Încurajarea reînnoirii generațiilor de 
fermieri, după cum urmează: 

- Măsura corespunde obiectivelor art. 19 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a 

întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

- Scăderea pragului minim al valoarii producţie standard SO, de la minim  12.000 SO 
la 8000 SO,  și de la valoarea maximă de 50.000 SO, la valoarea maximă de 29.999 
SO. 

- Limitarea sprijinului  maxim nerambursabil acordat prin măsură de la 40.000 euro la  
maxim 33.000 euro/proiect. 

Necesitatea modificării propuse a rezultat în urma lansării primului apel de selecție 
aferent măsurii M2/2B în perioada 30 iunie-30 iulie 2017, sesiune în care nu a fost depusă 
nici o cerere de finanțare.  
 
 În conformitate cu analiza diagnostic din SDL, teritoriul acoperit de Asociația GAL Tecuci, 
este caracterizat de fărâmițarea exploatațiilor agricole în ferme de dimensiuni mici și 
medii, considerăm necesară adaptarea condițiilor de finanțare în funcție de caracteristicile 
domeniului agricol de la nivel local. 
 
Având în vedere prevederile fisei măsurii 19 din PNDR, propunem introducerea unui nou 
criteriu de eligibilitate în cadrul măsurii M2/2B, respectiv crearea unui loc de 
muncă/proiect. 
 
Totodată propunem modificarea indicatorilor de monitorizare prin sprijinirea unui număr 
de minim 8 beneficiari precum și introducerea ca si indicator de monitorizare 
suplimentar al măsurii, crearea a 8 locuri de muncă. 
Odată cu propunerea de creare a 8 locuri de muncă în cadrul măsurii M2/2B, se propune 
eliminarea indicatorilor privind locurilor de muncă asumati in cadrul măsurii M5/6B, 
propunere ce va fi detaliată mai jos. 
 
 

 b.Modificarea propusă 

Ca urmare a modificării propuse, capitolele, secțiunile din SDL care se modifică sunt: 

  
  

M1

/1B 

M2/

2B 

M3

/6A 

M4/

6A 
M5/6B 

M6/6

B 

In
d
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n
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Cheltuieli publice totale (euro) 

90.

000 

264.

014 
0 

300.

000 

 

1.498.

648 

60.00

0 

                                                             
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare art.35 din Reg. UE 1305/2013  
1      

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

 

8  

    

Locuri de muncă create 1  8 0 6  0  1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 
    

 

  
min. 

20.000 

min.  

100 

In
d

ic
at

o
ri

 c
al

it
a

ti
vi

 

Calitatea acțiunilor de promovare 

 

        X 

Gradul de atingere a obiectivelor propuse  X X 

 

X X X 

Impactul generat de programul LEADER în teritoriu X X 

 

X X X 

Atenuarea fenomenului de segregare a minorității rrome       X 

 

X 

O
b

ie
ct

iv
e

  

tr
an

sv
e

rs
al

e
 

Mediu X X   X     

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 

 

      X    

Inovare X X 

 

X X X 

 
 
Cap.V – Prezentarea măsurilor  
FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri CODUL 
Măsurii - Măsura M2/2B 
Tipul măsurii:   INVESTIȚII   SERVICI   X SPRIJIN FORFETAR  
 
 
Măsura M2/2B contribuie la prioritățile: 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

alin. (1) lit. a pct. (i) și   din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
7. Condiții de eligibilitate 
-Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8000 şi 
29.999 S.O. (valoare producţie standard) și este înregistrată în Registrul Unic de 
Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. 
- Solicitantul își propune prin planul de afaceri crearea unui loc de muncă. 
Indicatorii specifici pentru fiecare măsura și contribuția măsurilor la obiectivele 
transversale: 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani:  

/proiect, pentru (exploatații între 8000 - 29.999 € SO). 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 8 . 
Număr de locuri de muncă create – 8 
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 
De asemenea, în cadrul P6, vor fi create 7  noi locuri de muncă, prin intermediul Măsurilor , 

M4/6A, M5/6B, M6/6B, prin P1, M1/1B se va crea un loc de muncă, iar prin P2, M2/2B se vor crea 

8 locuri de muncă, contribuind  astfel, la îndeplinirea indicatorului specific LEADER. Contribuția 

adusă P6, se va realiza prin intermediul , M4/6A, M5/6B, M6/6B. 

 
 

 

 c.Efectele estimate ale  modificării 

 
Impactul generat de modificarea propusă la nivelul teritoriului va consta în creșterea 
accesului la finanțare pentru potențialii beneficiarii ca urmare a diminuării pragului minim 
și maxim al SO necesar la momentul depunerii cererii de finanțare.Totodată, diminuarea 
alocării financiare de la maxim 40.000, la maxim 33.000 euro/proiect va asigura 
sprijinirea unui număr mai mare de beneficiari. 
 

d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificare propusă va avea un impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare în sensul 

că aceștia vor genera o valoare adăugată măsurii prin creșterea numărului de beneficiari 

sprijiniti și crearea a 8 locuri de muncă pentru populația locală. Totodată, se va respecta 

punctajul obținut la selecția Strategiei de dezvoltare locală, în urma modificării propuse 

rezultând crearea unui număr total de 16 locuri de muncă per total SDL. 

În consecință, indicatorii de monitorizare propuși pentru măsura M2/2B se vor modifica 

astfel: 

10. Indicatori de monitorizare 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 8. 
Număr de locuri de muncă create: 8. 
 

 

 

 

 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 
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3. Modificări ale cap. V. Descrierea măsurii M5/6B  Renovarea  satelor conform pct. 

2, litera  b5 

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

 
Se propune modificarea fișei măsurii M5/6B Renovarea satelor, după cum urmează: 
 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale, lit a), b), d), e), f), g)   din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Propunem eliminarea din cadrul măsurii M5/6B a indicatorului de monitorizare crearea 
a 4 locuri de muncă. 
 
Modificarea propusă este necesară și oportună având în vedere dificultățile legislative și 
financiare întâmpinate de autoritățile publice locale în ceea ce privește modificarea 
organigramei, in sensul creșterii numărului de angajați. Totodată, considerăm că locurile 
de muncă propuse a se crea prin intermediul beneficiarilor publici nu aduc valoare 
adăugată la nivelul teritoriului Asociației GAL Tecuci, comparativ cu crearea a noi locuri de 
muncă prin intermediul măsurilor ce presupun acordarea unui sprijin forfetar potențialilor 
beneficiari, asigurând totodată condiții favorabile pentru creșterea veniturilor acestora. 

 b.Modificarea propusă 

                                                             
5 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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Ca urmare a modificării propuse, capitolele, secțiunile din SDL care se modifică sunt: 
 
Indicatorii specifici pentru fiecare măsura și contribuția măsurilor la obiectivele transversale: 
 

    M1/1B M2/2B M3/6A M4/6A M5/6B M6/6B 

In
d

ic
at

o
ri

  

ca
n

ti
ta

ti
vi

 

Cheltuieli publice totale (euro) 

90.000 264.014 0 300.000 

 

1.498.648 

 

60.000 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare art.35 din Reg. UE 1305/2013  1      

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 
 

8 
    

Locuri de muncă create 1  8 0 6  0  1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite     
 

  min. 20.000 min.  100 

In
d

ic
at

o
ri

 c
al

it
at

iv
i Calitatea acțiunilor de promovare 

 
        X 

Gradul de atingere a obiectivelor propuse  X X 
 

X X X 

Impactul generat de programul LEADER în teritoriu X X 
 

X X X 

Atenuarea fenomenului de segregare a minorității rrome       X 
 

X 

O
b

ie
ct

iv
e 

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Mediu X X   X     

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 
 

      X    

Inovare X X 
 

X X X 
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CAPITOLUL 5 PREZENTAREA MĂSURILOR 
FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii: Renovarea satelor CODUL Măsurii - Măsura M5/6B 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII  X SERVICII   SPRIJIN FORFETAR 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, lit a), b), d), e), f), g)   din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de locuri de muncă create – 0 . 
 
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 
De asemenea, în cadrul P6, vor fi create 7  noi locuri de muncă, prin intermediul Măsurilor , M4/6A, M5/6B, M6/6B, prin P1, M1/1B se va crea un loc de muncă, iar prin P2, 

M2/2B se vor crea 8 locuri de muncă, contribuind  astfel, la îndeplinirea indicatorului specific LEADER. Contribuția adusă P6, se va realiza prin intermediul , M4/6A, M5/6B, 

M6/6B. 
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 c.Efectele estimate ale  modificării 

 
Impactul generat de modificarea propusă la nivelul teritoriului Asociației GAL Tecuci va 
consta în  crearea unui număr de 8 locuri de muncă prin intermediul măsurii specifice 
sprijinului nerambursabil forfetar în domeniul agricol, fapt care va genera valoare 
adăugată la nivelul economiei locale prin creșterea veniturilor în cadrul exploatațiilor 
agricole, contribuind astfel la  reducerea gradului  de sărăcie la nivelul populației locale. 

e. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificare propusă, va avea un impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare din SDL 

având în vedere asumarea ca și indicator de monitorizare a unui număr de 8 locuri de 

muncă prin intermediul măsurii M2/2B. 

Ca urmare a modificării propuse, indicatorul de monitorizare privind locurile de muncă se 

va repartiza în cadrul măsurilor din SDL, după cum urmează: 

1. Măsura M1/1B – 1 loc de muncă 

2. Măsura M2/2B – 8 locuri de muncă 

3. Măsura M4/6B – 6 locuri de muncă 

4. Măsura M5/6B – 0 locuri de muncă 

5. Măsura M6/6B-  1 loc de muncă 

 

În consecință, se vor crea un număr total de 16 locuri de muncă, ca urmare a 

implementării măsurilor cuprinse în SDL, asigurându-se astfel respectarea punctajului 

odată cu selecția Stretegiei de Dezvoltare Locală. 
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II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

4. Modificări ale cap. V. Descrierea măsurii M4/6A Dezvoltarea antreprenoriatului 

non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești, conform pct. 2, 

litera  b6 

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

  
Se propune modificare fișei măsurii M4/6A Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în 
sectorul de servicii și activități meșteșugărești, astfel: 
 
1.Măsura contribuie la prioritatea:  

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, 
art.1, lit.a, pct. ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
2.Adăugarea următoarelor activități eligibile în cadrul secțiunii 6. Tipuri de acțiuni eligibile 
și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

- Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri 
pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau 
independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare și 
servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 

- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, 
farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de 
combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare 
construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a 
proiectului etc. 

 
3.Introducerea valorii de maxim 70.000 euro pentru proiectele care își propun activități de 
producție. 
 
Modificările se consideră oportune și necesare având în vedere caracteristicile teritoriului 
acoperit de SDL, evidențiate în cadrul analizai diagnostic precum și a solicitărilor primite 
de la potențialii beneficiarii în urma lansării primului apel de selecție lansat pe măsura 
M4/6A, în perioada 30 iunie-30 iulie 2017, sesiunea în care a fost depusă o singure cerere 
de finanțare care a fost retrasă de către beneficiar. 
 
Modificarea propusă este justificată și de necesitatea de a oferi potențialilor beneficiari 
oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru o categorie mai larga de 
activități și sprijinirea acestora în demararea unor afaceri în domeniul non-agricol, în 
raportat la nevoile identificate în analiza diagnostic cât și la interesul manifestat de 
potențialii beneficiari din terioriu pentru noi dezvoltarea realizarea unor investiții în 
diferite sectoare non-agricole, cum ar fi cele în domeniul turistic sau al celor de producție, 
aceștia manifestând un interes crescut pentru măsurile finanțate prin intermediul tipului 

                                                             
6 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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de sprijin forfetar, care le acoperă în principal nevoia de capital necesară pentru 
începerea unor astfel de activități economice. 

 b.Modificarea propusă 

Ca urmare a modificării propuse, capitolele, secțiunile din SDL care se modifică sunt: 
 
Cap.V – Prezentarea măsurilor 
FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii - Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și 
activități meșteșugărești, CODUL Măsurii - Măsura M4/6A 
Tipul măsurii:   INVESTIȚII   SERVICII    X SPRIJIN FORFETAR 
 
 
Măsura contribuie la prioritatea:  
 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, 
art.1, lit.a, pct. ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile, se vor adăuga următoarele: 

Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, 

camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire 

agro-turistica cu functiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de 

ghid turistic; 

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, 

articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a 

produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie 

metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 

electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 

desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 euro/proiect cu excepția activităţilor de 
producţie, pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui plan 
de afaceri. 
 

 c.Efectele estimate ale  modificării 

Impactul generat de modificarea propusă la nivelul teritoriului va consta în creșterea 
accesului la finanțare pentru potențialii beneficiarii având în vedere că introducerea unor 
noi categorii de activități eligibile  va contribui la facilitarea diversificării prin 
înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol 
din teritroiu  în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și 
reducerii sărăcieila nivel local. 
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Prin modificarea propusă este vizată o creștere numărului de potențiali beneficiari 
interesați în dezvoltarea unor afaceri în domeniul non-agricol prin încurajarea acestora să 
realizeze investiții cu ajutorului tipului de sprijin forfetar, atât în domeniul serviciilor și al 
activităților meșteșugărești, cât și în domeniul producției și activităților turistice. 

d.Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificare propusă, nu va avea impact asupra indicatorilor globali de monitorizare. 
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