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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociația ” GAL TECUCI” județul Galați 
    Data 11.09.2018 

 
 

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 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri din priorități diferite, 

conform pct. 1, litera c3 

 

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

Modificarea solicitată constă în realocarea financiară a sumei de 100.000 euro de la 
măsura M1/1B, astfel: 

- 20.000 euro se vor realoca măsurii M5/6B – ”Renovarea satelor” 
- 80.000 euro se vor realoca măsurii M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”. 

Ca urmare a realocării propuse, valoarea alocată pe măsuri se va modifica după cum 
urmează: 
- Alocarea măsurii M1/1B va scade de la valoarea inițială de 118.813 euro, la valoarea de 
18.813 euro. 
- Alocarea măsurii M5/6B va crește de la valoarea de 1.498.648 euro, la valoarea de 
1.518.648 euro. 
- Alocarea măsurii M6/6B va crește de la valoarea de 60.000 euro, la valoarea de 140.000 
euro. 
 
Necesitatea și oportunitatea modificării propuse constă în îmbunătățirea planului financiar 
al SDL, raportat la prioritățile care prezintă un grad ridicat de acoperire a nevoilor 
identificate în teritoriul Asociației ”GAL TECUCI”, raportat la gradul de acoperire al 
populației deservite. În urma analizei solicitărilor primite din partea potențialilor 
beneficiari, se constată un interes scăzut al fermierilor de a realiza investiții în baza unor 
parteneriate, în conformitate cu prevederile fișei măsurii M1/1B. Totodată nevoile privind 
investițiile în infrastructura de bază, inclusiv cea de tip social, prezintă o acoperire mult mai 
mare la nivelul teritoriului, aceste domenii prioritare din SDL contribuind la deservirea unui 
număr mult mai ridicat al populației locale, ca urmare a investițiilor ce se vor realiza prin 
intermediul autorităților publice locale, al ONG-urilor, respectiv furnizorilor de servicii 
sociale. 

 
b. Modificarea propusă 

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

Măsura M1/1B M2/2B M4/6A M5/6B M6/6B 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare 

Alocare   

(euro) 

18.813 

 
264.014 300.000 

1.518.648 

 

140.000 

 
560.367 

Procent 

 (%) 

0,67 

 
9,42 10,71 

54,20 

 

5,0 

 
20,00 

 

Indicatorii specifici pentru fiecare măsura și contribuția măsurilor la obiectivele 

transversale: 

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

Indicatori 

cantitativi 

Cheltuieli publice totale 

(euro) 
18.813  264.014 300.000 1.518.648  40.000  

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 6  0 1 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

      
min. 

20.000 

min. 

100 

Indicatori 

calitativi 

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 

Obiective  

transversale 

Mediu X X X     

Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la 

acestea 

     X    

Inovare X X X X X 
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Capitolul V Prezentarea măsurilor 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali  

CODUL Măsurii - Măsura M1/1B 

Tipul măsurii: X INVESTIȚII  SERVICII SPRIJIN FORFETAR 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 18.813  euro. 

Vor fi finanțate proiecte cu valoare între 5.000 – 18.813  euro. 

 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii – Îmbunătățirea infrastructurii sociale  

CODUL Măsurii - Măsura M6/6B  

Tipul măsurii: X INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea eligibilă nerambursabilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 

140.000  de euro. 

 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

În cadrul Anexei 4 – Planul de finanțare, alocarea financiară majoritară, conform nevoilor 

precizate în analiza diagnostic și analiza SWOT, s-a distribuit pentru P6 69,91 , deoarece 

aceasta contribuie la îmbunătățirea calității vieții unui număr semnificativ de persoane 

din teritoriul GAL. 

Îndeplinirea priorității P1, Măsura M1/1B cu o alocare de 0,67  se va realiza prin 

sprijinirea cel puțin a unei operațiuni de cooperare în cadrul măsurii de cooperare art. 35 

din Reg. UE 1305/2013 și implicit 6 exploatații agricole care primește sprijin pentru 

participarea la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte. 

 

Plan de finanțare cumulat COMPONENTA A și COMPONENTA B 

 

  
MĂSURA 

INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

/MĂSURĂ 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL/ 

PRIORITATE  

EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ (%) 

1 M1/1B 100% 18.813  18.813  0,67  

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

 

M4/6A 100% 300.000 

1.958.648 
 
 

69,91 
 

M5/6B 80%, 100% 
1.518.648 

 

M6/6B 90%, 100% 
140.000 

 

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 în urma creșterii alocărilor financiare aferente 
măsurilor M5/6B și M6/6B, se vor realiza investiții menite să ducă la creșterea calității vieții 
pentru un număr cât mai ridicat al populației din mediul rural. În prezent investițiile realizate 
la nivelul teritoriului nu acoperă necesitățile populației privind accesul la infrastructura fizică 
de bază și cu precădere accesul la serviciile sociale este limitat, populația locală 
confruntându-se într-un procent semnificativ cu sărăcia, lipsa locurilor de muncă, etc. 
Rezultatele scontate ca urmare a acestui fapt vor avea un impact la nivelul întregii 
comunități locale care va beneficia de infrastructură de bază/servicii sociale îmbunătățite. 

 
d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare. Se vor respecta 

aceeași indicatori de monitorizare propuși atât pentru măsura M1/1B, cât și pentru măsurile 

M5/6B și M6/6B. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: 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”, 
prin modificarea coeficientului S0, între 8.000-50.000 SO, în scopul încurajării fermierilor cu 
exploatații agricole mai mari să acceseze fondurile rămase disponibile, având în vedere că în 
cadrul sesiunii 1/2018 au fost depuse și selectate un număr de 7 cereri de finanțare, 
beneficiarii având doar exploatații agricole de dimensiuni mici. Totodată, se dorește 
creșterea accesului la finanțare a unei categorii diversificate de beneficiari, pentru 
exploatațiile viticole, având în vedere că la nivelul teritoriului sectorul viticol dispune de un 
potențial ridicat, nevalorificat, ca urmare a lipsei de resurse financiare ale fermierilor. 

 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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b. Modificarea propusă 
 

Ca urmare a modificării propuse, capitolele, secțiunile din SDL care se modifică sunt: 
 
Cap.V – Prezentarea măsurilor  
FIȘA MĂSURII  
Denumirea măsurii: ”Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri”  
CODUL Măsurii - Măsura M2/2B 
 
7. Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  8000şi 
50.000  S.O. (valoare producţie standard) și este înregistrată în Registrul Unic de Identificare 
– APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. 
Solicitantul prezintă un Plan de afaceri care se adresează, prin valoarea S0 majoritară a 
exploatației, unuia din sectoarele prioritare din domeniul agricol identificate la nivelul 
teritoriului GAL: Zootehnic (apicultură, bovine, ovine, caprine), legumicultură, viticultură. 
 
8. Criterii de selecție 
 Principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine), legumicultură, 

viticultură; 
 Principiul apartenenţei la formele asociative (cooperativă agricolă, grup de producatori, 

alte forme de parteneriat)  
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani: 33.000 
euro/proiect, pentru (exploatații între 8000 – 50.000  € SO). 

 
c. Efectele estimate ale modificării 
 

Impactul generat de modificarea propusă la nivelul teritoriului va consta în creșterea 
accesului la finanțare pentru o categorie mai largă de potențiali beneficiari ca urmare a 
creșterii pragului maxim al SO și introducerea sectorului viticol ca activitate prioritară a 
exploatațiilor agricole din teritoriu. 

 
d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Modificare propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare, aceștia rămânând 

nemodificați. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale cap. V. Descrierea măsurii M4/6A – 

”Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități 

meșteșugărești”, conform pct. 2, litera b5 

 

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

Se propune modificarea fișei măsurii M4/6A - ”Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în 
sectorul de servicii și activități meșteșugărești”, astfel, modificarea propusă fiind 
justificată de necesitatea de a oferi unui număr mai mare de potențiali beneficiari, 

 
5 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru o categorie mai largă de activități și 
sprijinirea acestora în demararea unor afaceri în domeniul non-agricol, raportat la nevoile 
identificate în analiza diagnostic cât și la interesul manifestat de potențialii beneficiari din 
terioriu pentru dezvoltarea unor investiții în diferite sectoare non-agricole, aceștia 
manifestând un interes crescut pentru măsurile finanțate prin intermediul tipului 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 
 
7. Condiții de eligibilitate 
Sediul social /sau punctul/punctele de lucru și activitatea desfășurată vor fi în teritoriul GAL 
Tecuci. 
 
8. Criterii de selecție 
Principiul prioritizării în funcție de sectoarul prioritar de servicii, producție și activități 
meșteșugărești; 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil este de 38.500  euro/proiect, cu excepția activităţilor de 
producţie, pentru care valoarea sprijinului este de 69.000  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 un număr mai mare de potențiali beneficiari având în vedere că 
micșorarea alocării financiare per proiect va genera un număr mai ridicat de beneficiari 
sprijiniți la nivelul teritoriului. Prin modificarea propusă este vizată o creștere a 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 
 

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

 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale cap. V. Descrierea măsurii M6/6B – 

”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” conform pct. 2, litera b6 

 
6 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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a. Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

 

Se propune modificarea fișei măsurii măsurii M6 /6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale”, după cum urmează: 

Modificarea propusă are în vedere necesitatea de simplificare și îmbunătățire a condițiilor de 

eligibilate și selecție care va contribui la creșterea capacității de accesare a fondurilor 

disponibile de către potențialii beneficiari din teritoriul Asociației ”GAL TECUCI”. Totodată 

modificarea propusă contribuie la ajustarea condițiilor de eligibilitate și selecție prin 

clarificarea acestora și respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația în vigoare în 

domeniul serviciilor sociale. 

 

b. Modificarea propusă 

 

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

 

CAPITOLUL V - PREZENTAREA MĂSURILOR 

FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii: ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” 

CODUL Măsurii - Măsura M6/6B 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Centre de zi de consiliere și informare. 

 

7. Condiții de eligibilitate: 

Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 

Investiția trebuie să fie în corelare cu o strategie de dezvoltare locală și/sau, județeană, 

regională sau națională ; 

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

Solicitantul va face dovada acreditarii ca prestator de servicii sociale, conf. legislației în 

vigoare din domeniul serviciilor sociale, sau să se angajeze că va obține această autorizare 

până la finalizarea investiției; 

 

8. Criterii de selectie 

Principiul gradului de acoperire a populației deservite.  

 

Principiul categoriilor de populație deservită, respectiv, persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, persoane adulte șomere sau inactive, minorități (persoane de etnie romă), 

persoane vârstnice, copii aflați în situații de dificultate, etc.  

Principiul prioritizării proiectelor care își propun asigurarea sustenabilității proiectului prin 

accesarea unui proiect prin accesarea POCU. 

 

 

c. Efectele estimate ale modificării 
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Impactul generat de modificarea propusă la nivelul teritoriului Asociației ”GAL TECUCI” va 

consta în crearea unui cadru procedural simplificat și îmbunătățit privind accesarea și 

implementarea proiectelor cu caracter social, contribuind astfel la atingerea obiectivelor 

stabilite în SDL, cu privire la îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriu și asigurarea 

sustenabilității investițiilor pe termen lung. 

 

d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 

Modificarea propusă, nu va avea impact asupra indicatorilor globali de monitorizare din SDL. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale cap. XI. Procedura de evaluare și selecție a 

proiectelor depuse în cadrul SDL, conform pct. 1, litera d7 

 

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

Modificarea propusă este justificată de necesitatea asigurării unui proces de evaluare și 
selectare caracterizat de termene și sarcini clare ale celor implicați în evaluare, fiind astfel 
evitate confuziile de interpretare ce pot fi provocate de lipsa acestor clarificări. 
Modificarea vizează în principal clarificarea etapelor și termenelor în ceea ce privește 
procedura de evaluare a contestațiilor, fiind vizată simplificarea și clarificarea acesteia. 

  
b. Modificarea propusă 
 

Ca urmare a modificării propuse, capitolele, secțiunile din SDL care se modifică sunt: 
 
CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, CS va elabora și aproba un Raport de 
Selecție Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. În baza acestuia, GAL va 
transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii , pot depune contestații la sediul 
GAL. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării sau Contestațiile primite vor fi analizate de către în termen de 5  zile lucrătoare de 
la înregistrarea acestora la GAL, iar rezultatele vor fi transmise CSC . Perioada de evaluare a 
contestatiilor se poate prelungi în cazuri justificate în baza aprobării acesteia de către 
președintele GAL. CSC  va aproba  Raportul de selecție final, în maxim 10 zile lucrătoare de la 
finalizarea evaluării contestațiilor de către evaluatorii GAL sau evaluatori externi, Pentru 
cererile de finanțare care au făcut obiectul unor contestații, dosarul administrativ va fi 
completat cu documentele emise de CSC. 
Atât în cadrul CS cât și în cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului 
administrativ al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor 
depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe 
întreaga perioadă de implementare a SDL. 
În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile și/sau selectate, 
sau neselectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina web Raportul de 
Selecție Final, în maxim 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către membrii CSC și va 
înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări. 

 
7 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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c. Efectele estimate ale modificării 
 

Modificarea propusă va avea un efect pozitiv asupra capacității de implementare a SDL, prin 
asigurarea unui proces de evaluare și selectare, concis și clar în privința etapelor și 
termenelor de realizare a acestuia. 

 
d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

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

 


