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INTRODUCERE  

În cadrul SDL se dorește implementarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților 

specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local. LEADER va contribui la 

dezvoltarea zonelor rurale și va facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă 

multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil 

LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020. 

Asociaţia ”GAL Tecuci” este un parteneriat public-privat constituit juridic în baza O.G nr. 

26/2000, cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial, în urma 

consimțământului celor 68 parteneri publici și privați de a se implica și contribui la 

dezvoltarea echilibrată și durabilă a teritoriului GAL prin implementarea programului 

LEADER, PNDR 2014-2020. Structura administrativ-teritorială a Asociației ”GAL Tecuci” se 

întinde din partea de Sud a județului Vaslui, respectiv comuna Pochidia și se continuă 

până în partea de Nord-Vest și Centrală a județului Galați, având în componența sa 

comunele: Bălășești, Buciumeni, Cerțești, Corod, Cosmești, Costache Negri, Cudalbi, 

Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Poiana, Priponești, Țepu, Valea Mărului. Asociaţia 

”GAL Tecuci” are sediul în sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați. În perioada de 

programare 2007-2013 Asociația Dezvoltare Zonală Tecuci, având în componență în 

majoritate același teritoriu, cu excepția comunei Cerțești, care este comună albă ce nu a 

mai făcut parte din teritoriul LEADER, la care se adaugă comuna Tutova din județul Vaslui, 

a implementat cu succes o SDL aferentă programului LEADER 2007-2013, aceasta a 

însemnat implementarea a 46 proiecte, având beneficiari atât din mediul privat cât şi din 

cadrul partenerilor publici (consiliile locale). Acţiunile de informare şi animare 

desfășurate în colaborare cu partenerii publici şi cu cei privaţi din asociaţie, în perioada 

2010-2015 a condus la conștientizarea oportunităților LEADER existente în acest teritoriu și 

creșterea interesului beneficiarilor de a-și crește veniturile și nivelul de trai prin 

accesarea fondurilor europene nerambursabile oferite de PNDR 2014-2020. În perioada de 

programare 2014-2020 Asociația ”GAL Tecuci” își propune o continuare a activității 

implementate de ADZT în perioada 2010-2015. În prezent, teritoriul GAL are o populaţie 

de 57.312 locuitori, o suprafaţă de 999,85 Kmp şi respectiv o densitate a populaţiei de 

57,32 loc/kmp. Teritoriul GAL are un caracter omogen din punct de vedere geografic, 

istoric, demografic, economic, social şi cultural. Sporul demografic negativ din ultimii 10 

ani, dispariţia a zeci de mii de locuri de muncă atât din industrie cât şi din agricultură a 

generat migraţia forţei de muncă către alte zone mai dezvoltate economic din România 

sau către alte ţări din UE, aspect ce a determinat scăderea dramatică a populaţiei, 

scăderea atractivităţii economice şi sociale a zonei. Accentuarea de la un an la altul a 

decalajului de dezvoltare faţă de alte zone ale României a dus la pierderea încrederii şi 

speranţei cetăţenilor în posibilitatea de redresare economico-socială a acestui teritoriu. 

Dezvoltarea rurală necesită o atenție deosebită în cadrul mai larg al dezvoltării 

teritoriale, unde se constată o pronunțată asimetrie datorată faptului că timp de mai bine 

de un secol, societatea industrială a determinat dezvoltarea orașelor în detrimentul a 

numeroase zone rurale, în special a celor din ruralul intermediar și periferic. Cele mai 

semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii de acțiune 

identificate și sprijinite la nivel local: diversificarea activităţilor economice non-agricole și 

încurajarea micilor întreprinzători; crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de 

dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază; 

creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a 

tinerilor; îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ 
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etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural. O pondere 

considerabilă a resurselor financiare va fi alocată pentru investiţii în „Renovarea satelor”, 

aceasta fiind măsura cu cea mai mare alocare financiară din cadrul SDL. Asociația ”GAL 

Tecuci”, va încuraja comunitățile rurale în valorificarea şi promovarea resurselor locale și 

va oferi şanse egale pentru locuitorii mediului rural, contribuind la reducerea decalajelor 

economico-sociale dintre rural și urban. În scopul elaborării SDL 2014-2020, au fost 

organizate întâlniri de animare/informare/consultare în fiecare UAT component și 3 

grupuri de lucru cu toți partenerii GAL. S-a realizat o analiză a situaţiei existente privind 

teritoriul, populaţia, activităţile economice, organizarea socială şi instituţională. Prin 

interpretarea datelor statistice, a analizării informaţiilor culese în cadrul acţiunilor de 

animare şi consultare, ca urmare a colaborării cu actorii locali din sectorul public, privat, 

economic și societatea civilă, s-a conturat o viziune unitară asupra particularităţilor 

economice şi sociale la nivelul întregului teritoriu. S-au conturat astfel obiectivele şi 

priorităţile specifice pentru soluționarea celor 9 nevoi identificate în urma consultării 

actorilor locali, la nivelul teritoriului, acesta fiind rezultatul unui proces de decizie de jos 

în sus, ce va fi pus în practică prin finanțarea acțiunilor specifice celor 6 măsuri propuse. 

Obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu sunt: 

i.Favorizarea competitivității agriculturii; ii.Asigurarea gestionării durabile a resurselor 

naturale și combaterea schimbărilor climatice; iii.Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă. Aceste obiective corespund obiectivelor generale ale PAC menţionate la art. 5 

din Reg. (UE) 1305/2013 şi cu cele ale PNDR 2014-2020, demonstrându-se astfel caracterul 

integrat al SDL. Îndeplinirea obiectivelor specifice se va realiza prin 4 priorităţi detaliate 

în cadrul CAP. IV și V. Proiectarea măsurilor conduc la atingerea priorităților, a domeniilor 

de intervenție ce fac obiectul tipurilor de investiții finanțate și a obiectivelor transversale 

ale PAC 2014-2020.  

Activități de cooperare. Având în vedere contextul european al dezvoltării rurale 

și necesitatea soluționării problemelor identificate în teritoriu, Asociația ”GAL Tecuci” îşi 

manifestă intenția de a aplica şi/sau participa la proiecte şi acţiuni de cooperare 

naţionale sau internaţionale, în parteneriat cu alte GAL-uri din ţară sau din afara țării. 

Asociația ”GAL Tecuci” va depune proiecte prin sub-măsura 19.3. „Pregătirea și 

implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”. Cooperarea 

este o acţiune ce poate contribui atât complementar cât şi sinergic la implementarea SDL. 

Având la bază experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finanțarea 

măsurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este 

relevantă pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER. Totodată, urmărind 

aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR, 

programul LEADER, presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, 

adaptată nevoilor și priorităților acestora. 

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, 

LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (EU) nr. 

1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a fost elaborată pe baza unei abordări de jos în sus. 

Activitățile LEADER propuse corespund diferitelor tipuri de activități prevăzute de 

Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii 

sociale și a reducerii sărăciei și contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și discriminării din Acordul de Parteneriat al Romaniei. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite - analiza 

diagnostic 

1. Teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” 

În cadrul acestui capitol se va realiza o descriere generală a situației actuale a teritoriului 

vizat pentru implementarea programului LEADER 2014-2020, pe baza indicatorilor 

contextuali comuni și specifici programului și pe baza altor informații actualizate. 

Teritoriul acoperit de parteneriatul Asociației ”GAL Tecuci” dispune de un potenţial de 

dezvoltare important, dar insuficient utilizat. Acesta este aşezat în partea sudică a 

judeţului Vaslui şi continuă cu părţile de nord, vest şi centrală ale judeţului Galaţi, care 

este aşezat în sud-estul ţării și se mărgineşte în partea de nord cu judeţele Vaslui şi 

Vrancea, în sud cu judeţele Brăila şi Tulcea, la est cu Republica Moldova, iar la vest cu 

judeţul Vrancea. Delimitarea unităților administrativ teritoriale, cu localizarea teritoriului 

în cadrul județului în raport cu marile orașe din apropiere și cu alți vecini cu granițele 

comune teritoriului este evidențiată în harta administrativă și geografică a teritoriului, 

document ce constituie Anexa 5 la SDL. Suprafața teritoriului Asociației ”GAL Tecuci” este 

de 999,85 kmp cu o populație de 57.312 locuitori și o densitate de 57,32 locuitori/kmp, 

fiind format din 16 UAT-uri, respectiv comunele: Bălășești, Buciumeni, Cerțești, Corod, 

Cosmești, Costache Negri, Cudalbi, Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Poiana, 

Priponești, Țepu, Valea Mărului, aferente județului Galați și comuna Pochidia, aferentă 

județului Vaslui (din care 1 UAT-comuna Cerțești, nu a fost inclusă în GAL-urile finanțate 

prin LEADER – PNDR 2007–2013). Documentele care atestă reprezentativitatea teritorială 

sunt constituite în Anexa 1 la SDL - Acord de parteneriat și Hotărâri ale Consiliilor Locale 

privind aderarea la teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”. Teritoriul este străbătut de o rețea 

deasă de drumuri naționale, județene și comunale. Cea mai importantă arteră rutieră este 

DE 581 care traversează ținutul de la Nord la Vest. Majoritatea comunelor din teritoriu, 

reprezintă Zone sărace, în conformitate cu documentul suport - Lista UAT-urilor cu 

valorile IDUL corespunzătoare, din cele 16 localități componente ale teritoriului, 15 

comune au Indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) mai mic de 55, respectiv: Bălășești 

- 38,49, Buciumeni - 49,52, Cerțești - 42,20, Corod - 54,20, Costache Negri - 54,85, 

Cudalbi – 52,90, Drăgușeni - 41,67, Ghidigeni - 45,55, Gohor - 36,79, Nicorești - 48,54, 

Poiana - 36,84, Priponești - 37,55, Țepu - 49,49, Valea Mărului - 44,69, Pochidia - 52,04, 

doar Cosmești, are pragul de 57,37%, depășind limita de 55 a indicelui de dezvoltare 

umană. La nivelul teritoriului au fost identificate suprafețe incluse în Lista ariilor naturale 

protejate, Natura 2000, astfel: comuna Cosmești - Sit Lunca Siretului Inferior (cod sit 

ROSCI0162 cu o suprafață de 12,31 km), comuna Nicorești – Sit Lunca Siretului Inferior 

(cod Sit ROSCI0162 cu o suprafață de 9,80 km), comuna Poiana – Sit Lunca Siretului Inferior 

(cod Sit ROSCI0162 cu o suprafață de 14,14 km), comuna Bălășești - Sit Râul Bârlad între 

Zorleni și Gura Gârbovățului (cod Sit ROSCI0360 cu o suprafață de 4,79 km), comuna 

Cerțești - Sit Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului (cod Sit ROSCI0360 cu o 

suprafață de 1,49 km). Aceste caracteristici subliniază omogenitatea geografică, 

economică și socială a teritoriului, evidențiind totodată nevoi comune (N1) în ceea ce 

privește reducerea gradului de sărăcie a populației locale și a creșterii nivelului de trai al 

acesteia. Analizând suprafața fondului funciar, după modul de folosință pe categorii (date 

INS) se poate constata faptul că agricultura are un potențial ridicat în teritoriu, încă 

insuficient exploatat. Din totalul de 81.752 ha teren agricol, 66.613 ha este ocupat de 

terenul arabil, ceea ce reprezintă un procent destul de ridicat, de 81,48%, conferind 

agriculturii rolul predominant în economia zonei, în raport cu celelalte ramuri economice. 
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În pofida resurselor naturale existente, agricultura la nivel local înregistrează numeroase 

deficiențe de resurse umane și tehnice. Pășunile și fânețele, cu o suprafață de 9.783 ha, 

ocupă un procent de 11,97% din suprafața agricolă a teritoriului. Viile și pepinierele 

pomicole ocupă un procent de 6,29%, cu o suprafață cultivată de 5.143 ha. Livezile și 

pepinierele pomicole – 213 ha, (comunele Cerțești, Cosmești, Ghidigeni, Valea Mărului) cu 

o pondere majoritară la nivelul comunei Valea Mărului, unde sunt înregistrate 201 ha. Cu o 

suprafață totală de 18.233 ha, ponderea terenurilor neagricole, este scăzută, ridicându-se 

la procentul de 22,30%, la fel și în cazul terenurior degradate și neproductive acestea 

însumând 940 ha, cu ponderea cea mai scăzută de 1,15%. Sectorul pădurilor și altă 

vegetație forestieră este slab dezvoltat în teritoriu, înregistrându-se 10.911 ha, ceea ce 

reprezintă un procent de 13,35%. Un număr de 1.520 ha, la nivelul teritoriului sunt 

ocupate cu ape și bălți, 2.784 ha sunt ocupate cu constucții. Căile de comunicații și căile 

ferate ocupă o suprafață de 2.078 ha, reprezentând 2,54% din teritoriu. Suprafața 

amenajată pentru irigat, 4.613 ha, este relativ scăzută la nivelul teritoriului, reprezentând 

un procent de 5,64% din totalul suprafeței agricole. Teritoriul deține un important 

potențial de creștere, susținut și prin calitatea solului aferent favorizabil activităților 

agricole (cultura mare, legumicultura şi dezvoltarea agriculturii competitive). 

2. Populația locală, caracteristici demografice 

Populaţia din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” cunoaște un declin demografic, fiind în 

continuă scădere și în curs de îmbătrânire. În conformitate cu datele statistice furnizate 

de INS, populația totală a Asociației ”GAL Tecuci” la Recensământul Populației și al 

Locuințelor 2011 era de 57.312 locuitori, în prezent înregistrându-se un declin demografic 

comparativ cu anii precedenți. Densitatea populației este de 57,32 locuitori/kmp. Fișa de 

prezentare a teritoriului împreună cu datele INS constituie Anexa 2. 

Analizând structura pe grupe de vârstă a populației se constată un procent mult mai mare 

48,44% a populației în vârstă (40-74 ani și peste) 27.764 locuitori, comparativ cu procentul 

populației tinere (15-39 ani) 17.022 locuitori, un procent de 29,70% locuitori. 

Rata îmbătrânirii, sporul negativ și migrația externă accentuată din ultimii ani reprezintă 

principalii factori răspunzători pentru declinul populaţiei din teritoriu. În acest context, a 

fost identificată nevoia (N2) comună a teritoriului de a crește atractivitatea zonei rurale 

pentru tineri și a reduce migrația acestora către zonele urbane, care le oferă mai multe 

oportunități de dezvoltare și integrare socio-economică. Populația de etnie rromă 

reprezintă un procent de 3,68% din totalul populației. Din totalul de 2.112 persoane de 

etnie rromă declarate la Recensământul populației din 2011 la nivelul teritoriului, 

ponderea cea mai ridicată a acesteia este situată în comuna Ghidigeni unde sunt 

înregistrate 1.570 persoane de etnie rromă, reprezentând un procent de 74,34% din totalul 

populației rrome existente la nivelul teritoriului. Principalele probleme cu care se 

confruntă populația de etnie rromă sunt comune la nivel local, regional, național: lipsa 

surselor de venit, lipsa educației, abandon școlar, locuire insalubră, dependența 

economică de venitul minim garantat de stat. În urma consultărilor publice cu actorii și 

partenerii locali, a fost identificată nevoia (N3) de a crește gradul de incluziune socială, 

atât la nivelul populației de etnie rromă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile 

din teritoriu.  

3. Economia locală 

Principalele tipuri de activități economice identificate în zonă sunt cele legate de comerț 

și agricultură, în timp ce sectoarele de servicii, activități meșteșugărești și producție în 

domeniul non-agricol sunt slab dezvoltate. Din punct de vedere al structurii economiei 
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locale după tipul întreprinderilor, se remarcă preponderența întreprinderilor mici, de tip 

SRL, SC, SA și cele tip PFA și II. Conform datelor furnizate de autoritățile publice locale, la 

nivelul teritoriului există în prezent un număr de 1.216 persoane juridice cu activitate 

economică, principalele obiecte de activitate ale acestora fiind: agricultură, comerț, 

construcții, tâmplărie, panificație. Accesul IMM-urilor la finanțare rămâne problematic. 

Serviciile financiare sunt greu accesibile întreprinderilor din teritoriu datorită costurilor de 

creditare ridicate. Diversificarea veniturilor în alte domenii decât producţia agricolă a 

rămas până în prezent redusă. În acest context este evidentă nevoia (N4) populației locale 

de noi oportunități care să ducă la crearea de locuri de muncă, în teritoriu, atât în 

domeniul agricol cât și non-agricol. Sunt necesare investiții pentru stimularea 

antreprenoriatului local și încurajarea micilor întreprinzători în special în scopul 

diversificării activităților agricole. Este necesară încurajarea inițiativelor antreprenoriale, 

crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol (N5) pentru diversificarea economiei 

locale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-

agricol, încurajând mediul de afaceri din mediul rural, în domenii precum serviciile, 

activitățile meșteșugărești și de producție, contribuind astfel la creşterea numărului de 

activităţi non-agricole desfăşurate în teritoriu, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-

agricole existente, care să conducă la creşterea veniturilor populaţiei locale și reducerea 

nivelului de sărăcie. La nivelul teritoriului, populația stabilă ocupată – 26.411 locuitori 

reprezintă un procent de 46,08% din totalul populației, dintre aceștia doar 7,18% sunt 

salariați. Aceste aspecte, evidențiază nevoia comună a teritoriului de creare a 

oportunităților ocupaționale pentru populația locală. Conform datelor statistice la nivelul 

teritoriului sunt înregistrate 937 persoane cu statutul de șomer beneficiar de 

îndemnizație. Nivelul ridicat de sărăcie al populației este evidențiat și de numărul mare al 

persoanelor beneficiare de ajutor social, aproximativ 7.656 persoane la nivelul comunelor 

din teritoriu, fiind dependente de venitul minim garantat de stat, ceea ce reprezintă un 

procent de 13,36% din populația totală a teritoriului. Turismul la nivel local este slab 

reprezentat, cu o evoluție nesemnificativă în ultimii ani. 

4. Agricultura 

Teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” se remarcă prin diversitatea condițiilor pedo-climatice, 

favorabile pentru obținerea de producții agricole diversificate, calitative și cantitative ce 

pot acoperi un segment important al cererii interne de produse agro-alimentare și nu 

numai. În ciuda potenţialului considerabil, randamentele din agricultură sunt modeste, 

indicând o utilizare a factorilor de producţie cu mult sub valorile optime. 

O analiză a structurii fermelor în funcție de dimensiunea lor economică subliniază 

subutilizarea potențialului agricol existent în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”. Conform 

datelor RGA 2010, la nivelul teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”, figurează un număr total 

de 39.242 exploatații agricole, ponderea cea mai mare o reprezintă exploatațiile agricole 

fără personalitate juridică, respectiv 98,71%, în timp ce exploatațiile cu personalitate 

juridică reprezintă un procent de 1,29%. Majoritatea fermierilor îşi lucrează individual 

terenul iar gradul de îmbătrânire al forţei de muncă din sector este accentuat. Se remarcă 

existenţa unui număr redus de unităţi de prelucrare a produselor agricole locale, 

insuficiente pieţe de desfacere pentru legume, fructe şi produse viticole locale, slabă 

productivitate şi calitate a producţiei agricole, lipsa personalului instruit pentru 

practicarea unei agriculturi moderne, lipsa sau insuficiența cunoştinţelor manageriale şi 

de marketing, inexistenţa reţelelor de piaţă organizate, producătorii agricoli fiind nevoiţi 

să-şi vândă singuri produsele sau să le vândă unor «intermediari» la preţuri foarte mici. 
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Este necesară o întinerire a generațiilor de fermieri, în scopul creșterii competitivității 

sectorului agricol (N6). În regiune sunt preponderente fermele mici sau mijlocii, cu o 

productivitate scăzută. Actorii locali au identificat nevoia de a sprijini sectorul agricol 

pentru a răspunde provocărilor vechi și noi, în special în avantajul competitiv al fermelor 

și reîntinerirea generațiilor de fermieri. Prin consultarea actorilor locali, s-a constatat o 

lipsă a aplicării principiului de cooperare între producătorii agricoli, antreprenori, 

autorități publice locale în scopul creării unor structuri asociative care să aducă beneficii 

socio-economice pentru populația locală. În acest context se impune necesitatea (N7) 

identificării unor soluții privind sprijinirea cooperării între actorii locali în vederea 

stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare, de piețe locale și a dezvoltării acestora, 

precum și pentru promovarea acestor activități la nivel local. La nivelul teritoriului există 

doar 4 cooperative/asociații agricole, fermierii din teritoriu nu au făcut demersuri în 

scopul înființării de grupuri de producători. Promovarea cooperării între fermieri, 

producători agricoli prin care să poată fi efectuate investiții colective mai eficiente și 

rentabile, de exemplu, în instalații comune, infrastructuri comune, constituie un element 

esențial pentru dezvoltarea economică a teritoriului. Deasemenea, se înregistrează o 

promovare deficitară a produselor agroalimentare locale. Dificultatea micilor fermieri, de 

a ajunge pe piaţă, poate fi depăşită dacă aceştia înţeleg beneficiile formelor asociative. S-

a constatat un interes crescut pentru apicultură al tinerilor în teritoriu, aceștia fiind 

interesați de facilitățile pe care le-ar aduce o formă de asociere pentru promovarea și 

comercializarea în comun a produselor apicole. Tinerii sunt mult mai receptivi la asociere, 

la aplicarea noilor tehnologii dar și la problemele de protecția mediului. Dotarea 

exploatațiilor agricole din teritoriu cu tehnologii, mașini și utilaje noi este deficitară. 

Sistemul de irigaţii, la nivelul teritoriului se confruntă cu numeroase probleme, actuala 

amplasare şi stare tehnică a infrastructurii de irigaţii ducând la un cost ridicat al apei, pe 

care şi-l permit în principal fermierii mari, comerciali, dar care este prohibitiv pentru 

micii fermieri.  

5. Organizarea instituțională și socială. Infrastructura fizică de bază 

Deşi investiţiile în infrastructura fizică au sporit în mod sistematic, aceasta se situează 

încă mult în urma celei urbane. Numărul redus de unităţi sanitare, lipsa de personal 

medical calificat în unităţile rămase şi şcolile slab dotate din teritoriu completează 

imaginea unei zone care se confruntă cu diverse provocări demografice, precum şi cu 

disparităţi regionale. Situaţia actuală are un impact grav asupra calităţii vieţii întregii 

populaţii în special a tinerilor, a persoanelor în vârstă și vulnerabile. Serviciile sociale 

existente nu răspund nevoilor populaţiei rurale, iar deficitul condiţiilor pentru dezvoltarea 

teritoriului din perspectivă socială are un impact negativ asupra dezvoltării economice a 

teritoriului. În teritoriu există puține ONG-uri cu diverse domenii de activitate: social, 

educațional, mediu, tineri, femei, rromi. În privința infrastucturii sociale, aceasta este 

deficitară, comparativ cu nivelul ridicat al sărăciei populației. La nivelul teritoriului există 

câteva tipuri de servicii sociale oferite de ONG-uri, astfel: în comuna Buciumeni își 

desfășoară activitatea Asociația rromilor ”INIMĂ DE RROM”. La nivelul comunei Nicorești 

există Asociația United Cristian Aid ”BUNUL SAMARITEAN” și Fundația Tanner Bruce ROM, 

având ca obiect de activitate activități cu scop social. Principala problemă cu care se 

confruntă aceste organizații sociale este lipsa fondurilor, gradul scăzut al implicării 

membrilor comunității locale în rezolvarea problemelor sociale din comunitate. În acest 

sens, se constată la nivelul teritoriului nevoia (N8) susținerii financiare a investițiilor în 

infrastructura socială și a serviciilor sociale comunitare înființate de furnizorii privați de 



7 
 

 

 

 

servicii sociale sau de către autoritățile locale, adaptate nevoilor fiecărei comunități, în 

scopul reducerii sărăciei populației locale și al creșterii gradului de incluziune socială a 

grupurilor vulnerabile, inclusiv a minorității de etnie rromă din teritoriu. În prezent 

infrastructura și serviciile sociale de care beneficiază aceste categorii de populație, fie 

lipsesc cu desăvârșire în majoritatea comunelor, fie nu răspund în totalitate nevoilor 

grupurilor dezavantajate. La nivelul teritoriului există un singur centru de zi, cu activitate 

socială, în comuna Țepu. Infrastructura medicală și unitățile medicale locale au cunoscut 

în ultimii ani o evoluție insignifiantă raportată la nevoia de asistență medicală din 

teritoriu și ea a fost dată mai cu seamă de înființarea unor mici puncte farmaceutice, 

situația cabinetelor medicale locale fiind în stagnare. Infrastructura educațională și 

culturală a rămas constantă în ultimii ani ca număr de școli, însă înregistrează o evoluție 

negativă în ceea ce privește numărul sălilor de clasă și a spațiilor educaționale 

(laboratoare, săli de sport, ateliere etc.) sau a dotărilor aferente. În ceea ce privește 

patrimoniul local, se constată omogenitatea elementelor la nivelul teritoriului, dominante 

fiind cele de patrimoniu imaterial. Se remarcă numărul mare al elementelor de patrimoniu 

imaterial și al căminelor culturale, de asemenea, diversitatea elementelor de patrimoniu 

local, toate acestea putând fi catalizatori ai vieții social–culturale locale și ai turismului 

local, necesari conservării și consolidării identității locale. Aceste aspecte au fost 

evidențiate și pe parcursul dezbaterilor publice, impunându-se soluții pentru revitalizarea 

patrimoniului local. Analizând infrastructura de bază și serviciile publice locale, deși s-au 

făcut demersuri în ultimii ani pentru creșterea capacităților de furnizare (apă, canalizare, 

gaze naturale) se remarcă faptul că acestea nu răspund încă nevoilor populației locale, 

ceea ce afectează în mod negativ calitatea vieții la nivel local și potențialul de dezvoltare 

economică locală. Confruntându-se cu o populaţie aflată în curs de îmbătrânire şi într-un 

proces de declin, teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” are nevoie (N9) de investiţii coerente 

şi susţinute în infrastructura şi serviciile de bază precum și în conservarea și valorificarea 

patrimoniului local. Sunt necesare investiții importante pentru reabilitarea drumurilor 

comunale, îmbunătățirea iluminatului public, dotarea serviciilor publice locale, 

conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale. Identitatea culturală a satului 

reprezintă o importantă sursă de dezvoltare locală şi dispune de un patrimoniu cultural 

material și imaterial divers dar caracterizat de un grad ridicat de degradare, fapt ce 

impune necesitatea de investiții pentru restaurarea acestora. 

6. Caracteristici de mediu și climă 

La nivelul teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”, resursele naturale sunt în stare bună de 

conservare, teritoriul fiind caracterizat de o pondere ridicată a terenurilor agricole și 

forestiere generatoare de servicii ecosistemice caracterizate printr-o mare diversitate 

biologică, inclusiv zone NATURA 2000, care contribuie la conservarea biodiversității. 

Relieful teritoriului este variat, fiind caracterizat de dealuri joase și câmpii, fiind 

străbătut de râurile Bârlad și Siret. Apele subterane de mare adâncime sunt potabile, 

favorizând înființarea de sisteme locale de alimentare cu apă și sisteme de irigații. În zona 

comunelor Buciumeni și Țepu există resurse de gaze naturale. Clima este excesivă cu veri 

foarte calde și ierni geroase. Bazinele hidrografice nu sunt amenajate corespunzător 

pentru apărarea împotriva inundațiilor. Producţia de energie regenerabilă provenită din 

agricultură şi suprafețele de terenuri cultivate în sistem de agricultură ecologică 

înregistrează un nivel foarte scăzut în teritoriu. Acestea reprezintă domenii care trebuie 

dezvoltate pe viitor. Se remarcă o scădere a spațiilor verzi la nivelul teritoriului. 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

Asociația ”GAL Tecuci” reprezintă un parteneriat public-privat constituit juridic în baza 

OG 26/2000, înregistrată la Judecătoria Tecuci prin Certificatul de înscriere nr. 

6/08.10.2015, cu sediul în comuna Poiana, județul Galați. Asociația a fost constituită în 

urma exprimării voinței de asociere a membrilor fondatori. Scopul Asociației este: 

promovarea și susținerea dezvoltării durabile a comunităților prin elaborarea și 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 

Aderarea membrilor la Asociația ”GAL Tecuci” s-a realizat, în conformitate cu prevederile 

statutare, în urma aprobării adeziunilor acestora prin Hotărârea Consiliului Director nr. 

1/15.10.2015. În cadrul parteneriatului, din totalul de 68 parteneri, 16 sunt parteneri 

publici, reprezentând un procent de 24% și 52 sunt parteneri privați și societăți civile, 

reprezentând un procent de 76%. Ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților 

societății civile depășește astfel, 65% din parteneriat. 

Membrii parteneriatului au fost implicați în procesul de elaborare al SDL, contribuind la 

identificarea nevoilor și propunerea soluțiilor specifice fiecărui sector de activitate. 

Componența parteneriatului din punct de vedere al sectoarelor de interes este structurată 

astfel: 

1. Autorități publice locale 

Cei 16 parteneri publici, sunt reprezentați prin 16 comune: Bălășești, Buciumeni, Cerțești, 

Corod, Cosmești, Costache Negri, Cudalbi, Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Poiana, 

Priponești, Țepu, Valea Mărului, aferente județului Galați și comuna Pochidia, aferentă 

județului Vaslui. Apartenența acestora la teritoriul și parteneriatul Asociației ”GAL 

Tecuci” s-a realizat prin HCL – Anexa 1 la SDL. 

2. Reprezentanți din sectorul privat 

Partenerii privați sunt reprezentați de 18 intreprinderi individuale și 14 persoane fizice 

autorizate, majoritatea având agricultura ca principal obiect de activitate. Aceștia au 

sediul social sau punct de lucru pe teritoriul UAT-urilor componente ale Asociației „GAL 

Tecuci”. 

3. Reprezentanți ai societății civile 

Societatea civilă reprezintă un sector important în cadrul parteneriatului, aceasta fiind 

reprezentată de organizații non-guvernamentale cu diverse domenii de activitate 

relevante pentru dezvoltarea echilibrată a teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”: 

➢ Fundația ”SEMNAL” cu sediul în comuna Țepu, județul Galați, membru fondator al 

Asociației ”GAL Tecuci”, are drept obiective principale propuse în statutul fundației: 

stimularea creației tinerilor prin activități extrașcolare sau în parteneriat cu instituțiile de 

învățământ pentru realizarea actului educativ, protejarea mediului înconjurător pentru 

creșterea calității vieții, promovarea temelor și proiectelor ce vizează schimbările 

climatice, conștientizarea importanței conservării mediului. Scopul fundației îl constituie 

creșterea calității actului educativ prin consiliere socio-economică și consultanță în 

vederea unei dezvoltări durabile a mediului urban și rural. Printre activitățile propuse în 

statutul fundației este relevant pentru teritoriu și obiectivele specifice acesteia privind: 

stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de 

dezvoltare locală, furnizarea de orientare socio-economică, dezvoltare de resurse umane, 

educație non-formală pentru tineri absolvenți, diplomați, persoane aflate în reconversie 

profesională, informare în domenii de dezvoltare comunitară (social, economic, educație, 

protecția mediului, administrații publice, organizații neguvernamentale). 
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➢ Asociația „ÎNCOTRO”, membru fondator al Asociației ”GAL Tecuci”, cu sediul în comuna 

Poiana, județul Galați - reprezintă interesele tinerilor și ale femeilor în cadrul 

parteneriatului, implicarea acesteia în cadrul SDL fiind relevantă pentru teritoriu întrucât 

asociația își propune între obiectivele sale stimularea unor abordări noi și inovative pentru 

dezvoltarea zonelor rurale. 

➢ Asociația ”INFORURAL”, membru fondator al Asociației ”GAL Tecuci” cu sediul în 

comuna Corod, județul Galați - reprezintă interesele femeilor la nivelul parteneriatului, 

unul din obiectivele propuse în documentele consitutive ale acesteia fiind îmbunătățirea 

calității vieții femeilor, prevenirea și lupta împotriva fenomenului de mobbing, prin 

diverse acțiuni de informare, conștientizare, educare, consiliere, intervenție, schimbare și 

participare activă. 

➢ Asociația Rromilor ”Inimă de Rrom” cu sediul în Buciumeni, județul Galați, organizație 

ce reprezintă minoritatea rromă. Prin calitatea de membru al parteneriatului Asociației 

”GAL Tecuci”, Asociația Rromilor ”Inimă de Rrom” va putea promova interesele etnicilor 

rromi din teritoriu contribuind la dezvoltarea socio-economică și culturală a rromilor și 

prevenirea fenomenelor de sărăcie și de excluziune socială. În conformitate cu prevederile 

Actului Constitutiv și al Statutului, scopul asociației este: antrenarea persoanelor de etnie 

rromă și altor categorii de persoane defavorizate (persoane cu handicap, oameni ai străzii, 

etc) la activitatea social economică, culturală și educativă pentru sănătate, acțiuni de 

ordine publică, acțiuni de comunicare și participare civică.  

Asociații cu caracter social, educativ și cultural, domenii relevante pentru dezvoltarea 

teritoriului: 

➢ Asociația Culturală ”COSGAL”, cu sediul în Cosmești, județul Galați; 

➢ Asociația United Cristian Aid ”Bunul Samaritean”, cu sediul în Buciumeni, județul 

Galați; 

4. Forme asociative în domeniul agricol 

➢ AGRONAT PREST Cooperativă Agricolă cu sediul în sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, 

județul Galați, constituită juridic în anul 2010. 

➢ Societatea Agricolă ”IPOTEȘTI”, cu sediul în comuna Țepu, județul Galați, constituită 

juridic în anul 1992. 

5. Entități provenite din afara spațiului eligibil LEADER 

➢ Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Tecuci, cu sediul în Tecuci, județul 

Galați, dar care își desfășoară activitatea în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”; 

➢ Asociația Mediatorilor Rromi din România, cu sediul în Tecuci, județul Galați care vine 

în sprijinul minorităților rrome din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”. 

Implicarea partenerilor în dezvoltarea teritoriului, va contribui la realizarea unei 

dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi 

implementată de jos în sus, în vederea îmbunătăţirii calității vieții populației locale. 

Practic, prin elaborarea și implementarea SDL, dezvoltarea teritoriului Asociației ”GAL 

Tecuci”, acoperit de abordarea LEADER, a fost programată şi coordonată conform 

principiilor participative, în baza parteneriatului descris mai sus, ce a reprezentat factorul 

decizional. Principiile aplicabile acestui cadru partenerial sunt următoarele: respectarea 

guvernanţei pe mai multe niveluri, valorificarea experienţei, a bunelor practici şi know-

how-ului partenerilor relevanţi, asigurarea asumării de către toate părţile implicate a 

intervenţiilor programate. 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT(analiza punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităților și amenințărilor) 

   

1. PREZENTAREA FIZICĂ GEOGRAFICĂ, CARACTERISTICI CLIMATICE ȘI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Relief variat cuprinzând în proporţie circa 

2/3 dealuri joase şi câmpie;  

- Suprafaţa teritoriului este de 999,85 km2; 

- Teritoriul străbătut de două ape 

importante, Râul Bârlad şi Râul Siret, cu un 

potenţial important pentru irigaţii şi alte 

ape mici; 

- Existenţa unor sit-uri Natura 2000: 5 Situri 

de importanţă comunitară (SCI), pe 

teritoriul comunelor: Cosmești, Nicorești, 

Poiana, Bălășești, Cerțești;  

- Comune incluse în Lista UAT-urilor ce 

cuprind Zone Semnificativ Defavorizate; 

- Majoritatea solurilor se încadrează în clasa 

de fertilitate I-III; 

- Apele subterane de mare adâncime sunt 

potabile, favorizând înfiinţarea de sisteme 

locale de alimentare cu apă şi eventuale 

sisteme de microirigaţii;  

- Suprafeţe împădurite: 13,35% din teritoriu; 

- Folosirea unor cantităţi reduse de 

substanţe chimice în culturile cerealiere; 

- Existența unor resurse de gaze naturale în 

zona comunelor Buciumeni-Țepu. 

- Relief fără potenţial turistic natural 

ridicat, lipseşte total zona montană; 

- Cantitatea redusă de resurse naturale 

clasice; 

- Depozitarea necontrolată a deşeurilor; 

- Utilizarea unor tehnici agricole învechite, 

(aratul deal-vale), care duc la eroziunea 

solului; 

- Insuficienta preocupare a agenţilor 

economici în recuperarea şi refolosirea 

ambalajelor; 

- Lipsa spaţiilor verzi amenajate, în 

interiorul localităţilor; 

- Folosirea masivă a combustibilului solid 

pentru încălzire; 

- Clima excesivă cu veri foarte calde şi 

secetoase şi ierni geroase cu frecvente 

viscole. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Existenţa fondurilor structurale şi 

complementare accesibile în ţara noastră;  

- Integrarea în Strategiile de Dezvoltare ale 

regiunii şi judeţelor Vaslui şi Galaţi, în ceea 

ce priveşte problematica de mediu;  

- Dezvoltarea pieţei de reciclare a 

deşeurilor/materiei prime rezultate din 

procesarea deşeurilor;  

-Posibilitatea practicării agriculturii 

ecologice; 

-Potenţialul energetic eolian ridicat în 

comunele Pochidia, Valea Marului, Corod.  

- Bazinele hidrografice ale râurilor Bârlad şi 

Siret ca şi a majorităţii pâraielor din zonă, 

nu sunt amenajate corespunzător pentru 

apărarea împotriva inundaţiilor; 

- Întârzieri în aplicarea legislaţiei de mediu 

de către agenţii economici;  

- Modificările climatice actuale pot genera 

fenomenele extreme; 

- Accentuarea modificărilor climatice. 
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2. POPULAȚIA. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Populaţia totală a Asociației ”GAL Tecuci” 

de 57.312 locuitori asigură masa critică 

potrivită pentru implementarea strategiilor 

tip LEADER; 

- Densitatea mică a populaţiei de 57,32 

loc/km2 creează o presiune antropică slabă 

asupra mediului; 

- Populaţia stabilă ocupată reprezintă 46% 

din populaţia GAL, depășind media pe ţară, 

respectiv 43,87%; 

- Convieţuirea armonioasă existentă între 

etnia majoritară română şi etnia rromă. 

- Dinamica oficială a populaţiei teritoriului 

arată o tendinţă de scădere faţă de anul 

2002; 

- În teritoriu se constată un spirit civic şi 

comunitar scăzut la nivelul populaţiei; 

- Creşterea numerică a populaţiei cu 

probleme sociale, şomaj, abandon şcolar; 

- Procent ridicat 48,44%, al populației în 

vârstă;  

- Populația de etnie rromă reprezintă un 

procent de 3,68% aflându-se în risc de 

sărăcie severă; 

- Procent ridicat al populației beneficiare de 

ajutor social 13,36%. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Sprijinul statului pentru creşterea 

natalităţii;  

- Obligativitatea includerii în toate 

proiectele şi programele europene şi 

naţionale a principiului egalităţii de şanse. 

- Tendinţa generală de îmbătrânire a 

populaţiei; 

- Migrarea din zonă a tinerilor. 

 

3. ECONOMIA (INDUSTRIE, IMM, COMERŢ, SERVICII). Organizare instituțională 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa unui potenţial ridicat de forţă de 

muncă calificată, ieftină în domeniile: 

confecţii, reparaţii auto - utilaje agricole, 

industria alimentară; 

- Existenţa materiei prime pentru industria 

alimentară; 

- Spaţii şi terenuri disponibile pentru 

dezvoltări antreprenoriale;  

- Existenţa reţelelor de comunicaţii în 

continuă dezvoltare (telefonie, internet, 

cablu);  

- Existența Organizațiilor ne-guvernamentale 

cu diverse domenii de activitate: social, 

educațional, mediu, tineri, femei, rromi. 

 

- Insuficienţa infrastructurii fizice și a 

serviciilor publice;  

- Utilizarea pe o scară relativ mică a 

tehnologiilor avansate;  

- Veniturile scăzute ale majorităţii 

populaţiei duc la scăderea cererii generale 

de produse; 

- Slaba cunoaştere a oportunităților oferite 

de diverse programe de finanţare pentru 

dezvoltarea afacerilor non-agricole în 

mediul rural; 

- Lipsa unui sistem adecvat de educaţie 

tehnologică, managerial şi comercial pentru 

tinerii întreprinzători; 

- Slaba dezvoltare a serviciilor non-agricole 

pentru populaţie și a activităților 

meșteșugărești, 

- Slaba dezvoltare a antreprenoriatului în 

sectorul producției agricole și non-agricole; 

- Rata şomajului aproximativ 7,82%; 

- Lipsa alternativelor ocupaționale pentru 
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tineri, în teritoriu. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibilităţi crescute de finanţare pentru 

dezvoltarea sectorului micro-întreprinderilor 

şi IMM–urilor, prin Fondurile Europene 

destinate mediului rural; 

- Existenţa unor reglementări ce acordă 

facilităţi angajatorilor care creează noi 

locuri de muncă pentru şomeri, tineri, 

persoane cu dizabilităţi; 

- Existenţa unor spaţii şi clădiri în 

conservare, posibil a fi utilizate de către 

întreprinzători pentru demararea unor 

afaceri locale; 

- Potenţial ridicat de dezvoltare a sectorului 

serviciilor; 

- Posibilitatea folosirii deşeurilor lemnoase şi 

agricole, pentru producerea de brichete sau 

peleţi utilizaţi ca şi combustibil. 

- Concurenţa puternică pe piaţa locală a 

produselor agricole venite din U.E;  

- Politica bancară excesiv de prudenţială în 

acordarea de credite întreprinzătorilor 

rurali; 

- Menţinerea sărăciei poate duce la 

emigrarea definitivă, a tineretului în 

special, și accentuarea fenomenul de 

îmbătrânire a populaţia teritoriului; 

- Reducerea ponderii populaţiei active; 

- Numărul foarte mic al unităţilor economice 

industriale în zonă. 

 

 

4. AGRICULTURA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potenţial agricol ridicat, terenul arabil 

ocupând 81,48% din suprafața terenului 

agricol; 

- Soluri în majoritate din clase superioare şi 

medii de fertilitate care favorizează 

dezvoltarea unei agriculturi diversificate; 

- Resurse naturale importante, în special 

reţeaua hidrografică;  

- Potenţial ridicat pentru agricultura 

ecologică și pentru obţinerea de produse 

ecologice; 

- Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru 

dezvoltarea activităţii zootehnice; 

- Existenţa materiilor prime pentru industria 

alimentară (porumb, grâu, floarea soarelui, 

rapiţă, orz, secară); 

- Existenţa podgoriei viticole, în comuna 

Nicorești; 

- Interes crescut al tinerilor pentru a investi 

în sectorul agricol. 

 

 

 

 

- Suprafața redusă amenajată pentru irigat, 

5,67%; 

- Lipsa spațiilor de depozitare, a produselor 

cerealiere şi leguminoase; 

- Dotarea tehnică slabă a sectorului agricol 

şi zootehnic; 

- Slaba cunoaştere şi valorificare a 

oportunităţilor oferite de fondurile UE; 

- Existenţa unui număr mare de deţinători 

de teren agricol cu proprietăţi mici şi 

dispersate; 

- Existenţa unui număr redus de unităţi de 

prelucrare a produselor agricole locale; 

- Insuficiente pieţe de desfacere pentru 

legume, fructe şi produse viticole locale; 

- Slaba productivitate şi calitate a producţiei 

agricole, lipsa personalului instruit pentru 

practicarea unei agriculturi moderne, lipsa 

sau insuficiența cunoştinţelor manageriale şi 

de marketing;  

- Inexistenţa reţelelor de piaţă organizate, 

producătorii agricoli fiind nevoiţi să-şi vândă 

singuri produsele sau să le vândă unor 

«intermediari» la preţuri foarte mici; 
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 - Slaba dezvoltare a formelor asociative. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Apariţia programelor de sprijin pentru 

formele de asociere în agricultură; 

- Folosirea fondurilor europene pentru 

accesarea diferitelor măsuri de sprijinire a 

activităţilor agricole; 

- Creşterea solicitării de produse ecologice/ 

naturale/bio; 

- Posibilitatea sprijinirii soiurilor şi raselor 

autohtone; 

- Obligativitatea creşterii ponderii 

produselor alimentare româneşti (locale) în 

marile reţele de magazine; 

- Prioritatea acordată zonelor semnificativ 

defavorizate la depunerea proiectelor de 

dezvoltare rurală. 

- Concurenţa importului de produse 

agroalimentare de pe piaţa UE; 

- Oportunități reduse pentru menţinerea sau 

crerea de noi locuri de muncă; 

- Slaba informare a agricultorilor cu privire 

la normele europene; 

- Cunoştinţe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea proiectelor 

finanţate de Fondurile Structurale şi FEADR; 

- Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a 

produselor specifice. 

 

5. PATRIMONIU ARHITECTURAL ŞI CULTURAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Există 21 monumente istorice incluse în 

lista INMI;  

- Existenţa unor monumente de cult 

valoroase; 

- Existenţa unor lăutari, potenţiali artişti 

locali; 

- Existenţa căminelor culturale în 

majoritatea comunelor din teritoriu;  

- Existenţa unor sărbători locale specifice - 

cele mai multe au o zi dedicată sărbătoririi 

localităţii; 

- Păstrarea încă a unor tradiţii şi obiceiuri 

rurale. 

- Nu există amenajări pentru punerea în 

valoarea peisagistică a monumentelor de 

arhitectură; 

- Inexistenţa în cadrul GAL-ului a vreunui 

centru de sprijinire a menţinerii tradiţiilor, 

obiceiurilor şi meşteşugurilor locale; 

- Inexistenţa unor studii, care să ateste 

tradiţiile/obiceiurile rromilor;  

- Numărul redus al ansamblurilor culturale și 

ONG-uri culturale/etnice active. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- Interesul crescut pentru turismul religios; 

- Interesul ridicat al turiştilor pentru 

tradiţiile şi achiziţionarea produselor 

tradiţionale locale; 

- Posibilitatea înregistrării oficiale ca 

produse tradiţionale specifice locale, la 

nivel naţional sau al UE a unor produse 

specifice zonei. 

- Riscul pierderii tradiţiilor din cauza 

sărăcirii populaţiei, a intensificării 

fenomenului de emigrare. 
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6. SERVICII PENTRU POPULAŢIE, INFRASTRUCTURI DE BAZĂ ŞI DE EDUCAŢIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Interesul autorităţilor publice locale de a 

dezvolta şi îmbunătăţi serviciile de sănătate, 

educaţie, sociale, culturale; 

- Existenţa Asociaţiilor sportive, culturale şi 

ONG-uri cu rol social;  

- Existenţa Serviciilor de Salubritate şi a 

contractelor de externalizare. 

 

- Slaba dotare a unităților medicale; 

- Slaba dotare a serviciilor ISU; 

- Numărul mare de persoane aflate în 

situaţii de vulnerabilitate; 

- Intervenţia limitată a ONG-urilor în 

rezolvarea problemelor sociale; 

- Slaba dezvoltare a centrelor sociale în 

zonă; 

- Lipsa unei educaţii corespunzătoare privind 

un stil de viata sănătos. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Includerea nevoilor sociale în strategiile de 

dezvoltare judeţene şi naţionale; 

- Posibilitatea de accesare cuplată a 

fondurilor nerambursabile pentru investiţiile 

sociale (PNDR) şi funcţionarea serviciilor 

sociale (POCU); 

- Posibilitatea de a încheia parteneriate cu 

ONG-uri de profil pentru a desfăşura 

campanii de informare a populaţiei pe 

diferite componente etc. 

- Resurse bugetare reduse faţă de nevoia de 

investiţii în infrastructură;  

- Riscul de abandon şcolar; 

- Accentuarea fenomenelor sociale negative; 

- Plecarea tineretului din mediul rural. 

 

 

7. ACTIVITĂŢI SOCIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Toate localitățile sunt membre A.Co.R.; 

- Sediile Primăriilor şi Consiliilor Locale sunt 

noi sau modernizate, apte pentru activitatea 

de lucru cu publicul; 

- Preocuparea permanentă a autorităţilor 

publice locale, ONG-urilor pentru integrarea 

comunitară şi rezolvarea problemelor sociale 

cu care se confruntă populaţia de etnie 

rromă. 

- ONG-urile existente se implică prea puţin 

în activităţile cu caracter social datorită 

lipsei resurselor financiare; 

- Biserica Ortodoxă Română este încă 

nesatisfăcător implicată în activităţile 

sociale, deşi în ultimul timp se observă o 

îmbunătăţire a acestui aspect; 

- Mediul asociativ este slab dezvoltat în 

unele localităţi; 

- Slaba dezvoltare a voluntariatului social. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea de accesare a fondurilor 

europene; 

- Posibilitatea dezvoltării unor parteneriate 

public-private; 

- Proiecte de investiții sociale prin LEADER 

cuplate cu asigurarea fondurilor de 

funcționare prin POCU. 

- Ingerinţele politice în activitatea 

administraţiei publice locale;  

- Reducerea surselor de finanţare şi a 

personalului de specialitate pentru serviciile 

sociale datorită constrângerilor bugetare. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

În urma consultării tuturor partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

Asociației ”GAL Tecuci” şi pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT, au fost stabilite 

cele 6 măsuri relevante care vor asigura îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu, 

contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de 

dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În această etapă au 

fost implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu, documentele relevante în acest sens sunt 

atașate în Anexa 6. 

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. Obiectivele de dezvoltare rurală 

care vor fi atinse prin implementarea SDL sunt rezultatul soluționării nevoilor identificate 

în teritoriu. Măsurile prin care se vor finanța investițiile specifice teritoriului LEADER 

Asociația ”GAL Tecuci”, contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective de dezvoltare 

rurală ale PAC prevăzute în Reg. 1305/2013:  

➢ i. Favorizarea competitivității agriculturii; 

➢ ii. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice; 

➢ iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza prin intermediul a patru priorități  

de dezvoltare rurală: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale; P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; P5: Promovarea utilizării eficiente a 

resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență 

la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6: Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Cele 4 

priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi atinse prin implementarea a 5  

măsuri de finanţare proiectate prin SDL. Valoarea numerică dar și procentuală a alocării 

financiare pe priorități este prezentată în Anexa 4 - Planul de finanțare. Măsurile propuse 

în SDL au alocări financiare stabilite pe baza nevoilor și priorităților rezultate în urma 

activităților de animare, consultare și informare în raport cu ierarhizarea priorităților 

prezentată mai jos. 
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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 

Mediu și climă 

Inovare 

P5 5C 

M2/2B Totalul investițiilor; 

  

M5/6B Totalul investițiilor; 

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.  

Astfel, ierarhizarea măsurilor se prezintă conform tabelului de mai jos: 
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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 

 

 

5,00 

 
20,00 

 

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

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

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice totale (euro) 
18.813  264.014 

 

0 
300.000 

1.518.648 

  
140.000  

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  8 0  6   0  1 

Populație netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

       min. 20.000 
min.  

100 

In
d
ic

a
to

ri
 c

a
li
ta

ti
v
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       X  X 
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segregare a minorității rrome 
O

b
ie

c
ti

v
e
  

tr
a
n
sv

e
rs

a
le

 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 

Demonstrarea valorii adăugate 

Caracterul integrat și inovator 

 

FIȘA MĂSURII  

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

CODUL Măsurii - Măsura M1/1B 

Tipul măsurii: X INVESTIȚII  

 X 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  

Conform nevoilor identificate la nivelul teritoriului Asociației ”GAL Tecuci” și prezentate 

în analiza diagnostic și analiza SWOT, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar 

pentru constituirea și promovarea formelor asociative dar și pentru facilitarea cooperării 

actorilor implicați în sectorul agricol și alimentar în vederea creării de parteneriate pentru 

valorificarea produselor la prețuri superioare și vânzarea acestora către consumatorii 

finali. Crearea de rețele și parteneriate va contribui la abordarea dezavantajelor legate de 

nivelul foarte mare de fragmentare a sectorului agricol din teritoriu, cu o pondere foarte 

ridicată a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea 

unor soluţii inovative. Analiza diagnostic și SWOT evidențiază existența unei lipse reale a 

factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în teritoriu. Această situație generează un 

efect negativ asupra valorii adăugate a produselor agricole și asupra viabilității afacerilor 

din agricultură și industria alimentară. Printre exemplele care evidențiază impactul 

negativ al acestei situații asupra economiei locale, se numără: o gamă limitată de produse 

agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la 

nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și 

de marketing.Prin intermediul acestei măsuri, se urmărește deasemenea, integrarea 

producătorilor primari în lanțuri alimentare, promovarea acestora în piețele locale și în 

cadrul unor circuite scurte de aprovizionare. 

Măsura M1/1B, contribuie la stimularea comercializării produselor locale prin lanțuri 

scurte de aprovizionare, va facilita utilizarea metodelor inovatoare de promovare și 

comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. 

Legătura măsurii cu nevoile: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la abordarea următoarelor nevoi: 

(N4) Diversificarea oportunităților economice care să ducă la crearea de locuri de muncă, 

în teritoriu, atât în domeniul agricol cât și non-agricol; (N7) Sprijinirea cooperării între 

actorii locali și a formelor asociative, identificată la nivelul teritoriului GAL. 

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în 

scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare. Măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 

comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, ci şi realizarea de parteneriate cu 

organizații neguvernamentale şi autorităţi publice locale. 
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Măsura M1/1B contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală:  

a) favorizarea competitivității agriculturii;  

c) obținerea unei dezvoltări rurale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, prevăzute la art. 4 Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  

Obiective specifice ale măsurii M1/1B:  

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și îndeplinește următoarele obiective 

specifice acesteia: 

a)  constituirea și promovarea formelor asociative; 

b)  stimularea cooperării între actorii locali, în scopul valorificării la prețuri superioare, a 

produselor agricole obținute în cadrul gospodăriilor individuale sau în cooperative 

agricole; 

c) cooperarea actorilor locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vânzare și 

promovare în comun a produselor în lanțul scurt; 

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

➢ P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale; 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 – Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI1B) - Consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe 

de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe 

de mediu îmbunătățite, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Mediu și climă: 

Operațiunile sprijinite prin măsura M1/1B pot deveni un pilon important pentru adaptarea 

sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative 

cum ar fi soiuri rezistente la secetă, tehnici și sisteme cu un număr limitat de intervenții 

asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și 

la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. Deasemenea, comercializarea 

produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate 

avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie și, 

implicit, a emisiilor de GES. 

Inovare: 

Măsura M1/1B încurajează utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-

alimentar, conducând la creșterea gradului de inovare din sectorul agricol şi utilizarea de 

noi procese și tehnologii. Creșterea competitivității, a valorii adăugate a produselor și 

consolidarea rolului fermierilor în lanţul de aprovizionare, va influența pozitiv viabilitatea 

generală a exploataţiilor.  

Factorul inovativ constă și în aceea că măsura nu presupune numai cooperarea dintre 

fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte 

forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații 

neguvernamentale şi autorităţi publice. 

Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în comun 

produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun 

la inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să 

creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață. 
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1B este complementară cu măsura M2/2B, întrucât tinerii fermieri, beneficiari 

direcți ai măsurii M2/2B, au oportunitatea de a se implica în cadrul parteneriatelor de 

cooperare nou create prin măsura M1/1B. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1B nu este sinergică cu nici o altă măsură din SDL, prioritatea P1 fiind atinsă 

exclusiv prin măsura M1/1B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii M1/1B 

Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” 

trebuie consolidate și diversificate. Măsura va contribui la organizarea și concentrarea pe 

calitate, siguranță alimentară și pe continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde 

preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători, 

nivelul de profesionalism va fi astfel sporit, iar activitățile de promovare îmbunătățite. 

Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de comercializare a unui 

volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. 

Dezvoltarea de proiecte-pilot, produse, noi practici și tehnologii în cadrul măsurii va 

conduce la creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare și la consolidarea 

rolului fermierilor în lanţul de aprovizionare, influențând pozitiv viabilitatea generală a 

exploataţiilor. 

 3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: 

➢ PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă 

să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup 

de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în 

funcție de submăsură. 

➢ Fermieri; 

➢ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; 

➢ Organizații neguvernamentale; 

➢ Consilii locale; 

➢ Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să 

fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare). 

Beneficiari indirecți: 

➢ Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL; 

➢ Persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 

➢ Populația locală în calitate de consumatori ai produselor agro-alimentare. 

5. Tip de sprijin 

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv. 

Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45 (4) și articolul 63 din 

Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

În cadrul măsurii M1/1B sunt sprijinite acțiunile prevăzute în Planul de marketing, 

necesare pentru atingerea obiectivelor propuse: 
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➢ Acțiuni de consituire și de funcţionare a cooperării; 

➢ Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de 

piață, conceptul de marketing etc.; 

➢ Investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care 

implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanţ 

scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau 

➢ Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 

scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest 

lanț/aceste lanțuri; 

➢ Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale; 

➢ Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect. 

Investițiile tangibile și intangibile care vor fi finanțate prin intermediul măsurii M1/1B, vor 

fi în conformitate cu art. 67 din Reg. 1303/2013, în cazul în care ”sprijinul se plătește sub 

forma unei sume globale, iar proiectul implementat face parte dintr-o categorie care intră 

sub incidența unei alte măsuri din prezentul regulament, se aplică suma sau rata maximă 

relevantă a sprijinului.” 

Investiții tangibile, exemple:  

- Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli 

de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat. 

Investiții intangibile, exemple:  

- Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 

de autor, mărci; 

- Înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele 

în stare proaspătă cât și cele condiționate și/sau procesate);   

- Crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate;  

- Crearea brandului/brandurilor produsului/produselor care vor face obiectul 

comercializării. 

În acest context, cooperarea se poate derula sub forma proiectelor-pilot și a dezvoltării de 

noi produse, practici, procese și tehnologii. 

Caracterul local al măsurii este dat de faptul că prin măsură este sprijinită 

comercializarea produselor locale. 

Caracterul local al măsurii este dat și prin includerea în condițiile de eligibilitate a 

criteriului  de prezentare a unui concept de marketing adaptat la piața locală. 

Acțiuni neeligibile:  

➢ Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

7. Condiții de eligibilitate 

➢ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

➢ Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea (durata de 

implementare a proiectului); 

➢ Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 
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➢ Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 

activităților de promovare propuse; 

➢ Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014;  

➢ Partenerii care sunt fermieri își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile 

administrativ–teritoriale din teritoriu Asociației ”GAL Tecuci”; 

➢ Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

8. Criterii de selecție 

➢ Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 

➢ Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului; 

➢ Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu 

valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din 

sistemele agricole HNV, etc.); 

➢ Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție 

și punctul de vânzare); 

➢ Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea a cel puțin un loc de 

muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni;  

➢ Principiul prioritizării proiectelor își propun metode inovatoare de promovare și 

comercializare a produselor, practici și tehnologii inovatoare; 

➢ Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale. 

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. 

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 

acordat. 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 

Intensitatea sprijinului este de 100%. 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în 

cadrul altor măsuri PNDR 2014-2020), atunci costurile vor fi acoperite din măsura M1/1B, 

în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. 

Cu toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în 

cadrul măsurii M1/1B. Aceste aspecte vor fi detaliate în ghidul solicitantului. 

Caracterul local al măsurii M1/1B este evidențiat în criteriile de selecție prin aplicarea 

principiului prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale și a principiului prioritizării proiectelor care își propun 

metode inovatoare de promovare și comercializare a produselor, practici și tehnologii 

inovatoare. 

 

Justificarea intensității sprijinului: 

Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite prin raportarea la obiectivele și 

prioritățile SDL, specificul local, caracteristici inovatoare ale proiectului și având în 

vedere bugetul limitat disponibil în cadrul SDL. 

Deși alocarea financiară este relativ mică, acesta a avut în vedere accentul pus pe 

acoperirea costurilor de înființare și funcționare pe bază de proiecte pilot ale 
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potențialelor parteneriate în contextul în care cultura inovării în teritoriu este insuficient 

reprezentată. În plus, experiența a relevat faptul că dezvoltarea de astfel de parteneriate 

necesită un timp relativ îndelungat și o abordare graduală, este de așteptat să se întâmple 

și în cazul de față. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 

din R (UE) nr. 1305/2013) - minim 1; 

Număr de locuri de muncă create – 1. 
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FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri 

CODUL Măsurii - Măsura M2/2B 

Tipul măsurii:   INVESTIȚII 

                         SERVICII 

                      X 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  

Intervenția prin această măsură va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care 

încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care sunt 

încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin urmare, să devină 

competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate. Îmbătrânirea forței 

de muncă în sector, precum și declinul demografic din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” 

arată necesitatea prezenței populaţiei rurale în contextul îmbunătăţirii performanțelor 

economice ale exploataţiilor agricole. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel 

de sprijin optim pentru a încuraja tinerii să acceseze această măsură, ținând cont și de 

costurile foarte ridicate pentru crearea unei întreprinderi agricole viabile. Este posibil să 

se diminueze tendința de scădere a populaţiei din teritoriu, în special a tinerilor și a 

persoanelor care deţin diferite competențe prin motivarea acestora de a locui în zonele 

rurale, datorită îmbunătăţirii condiţiilor de trai, dar și prin stimularea tinerilor fermieri ca 

reședința și activitatea de lucru a acestora să fie în apropierea exploatației gestionate. La 

nivelul teritoriului GAL, ponderea cea mai mare o reprezintă exploatațiile agricole fără 

personalitate juridică, respectiv 98,71%, în timp ce exploatațiile cu personalitate juridică 

reprezintă un procent de 1,29%. Majoritatea fermelor individuale din teritoriu se 

caracterizează printr-o putere economică redusă şi sunt orientate, cu preponderență, spre 

autoconsum. Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte 

outputurile, cât şi inputurile necesare. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură 

de producţie diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o 

dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi 

obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării. Totodată, având în vedere contextul 

situației actuale de încetinire economică, condiţiile economice dificile și accesul limitat la 

capital – cum reiese din analiza SWOT - precum și faptul că SDL susține prioritățile PNDR și 

strategia naţională pentru agricultură care vizează inclusiv dezvoltarea fermelor mijlocii, 

precum și încurajarea inovării și a transferului tehnologic, este necesar un sprijin dedicat 

dezvoltării fermelor orientate spre piață. Teritoriul GAL are nevoie de un număr mai mare 

de tineri fermieri, care să preia managementul fermelor, inclusiv deja existente, să 

îmbunătățească productivitatea fermelor și să crească accesul pe piață al acestora. 

Legătura măsurii cu nevoile: 

Măsura M2/2B răspunde nevoilor identificate la nivelul teritoriului GAL Tecuci privind: 

(N1) Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al 

acesteia; (N2) Creșterea atractivității zonei, în special pentru tineri și reducerea 

fenomenului de depopulare a satelor; (N4) Diversificarea oportunităților economice care 

să ducă la crearea de locuri de muncă, în teritoriu, atât în domeniul agricol cât și non-

agricol; (N6) Întinerirea generațiilor de fermieri, în scopul creșterii competitivității 

sectorului agricol. 
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Măsura M2/2B contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală: 

a) favorizarea competitivității agriculturii;  

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, prevăzute la art 4, Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  

Obiective specifice ale măsurii M2/2B:  

➢ Reducerea fenomenului de depopulare a satelor și de îmbătrânire a fermierilor; 

➢ Reducerea decalajelor de capital şi tehnologie în fermă; 

➢ Promovarea fermelor restructurate, modernizate și orientate către piață;  

➢ Acces facil la instrumente financiare pentru generațiile tinere de fermieri; 

➢ Promovarea antreprenoriatului și a ocupării forței de muncă;  

➢ Reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. 

Măsura M2/2B contribuie la prioritățile: 

P2 - Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor; P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii reduse de carbon şi rezistență la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar şi silvic prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

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

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) - Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați corespunzător și în special a reînnoirii generațiilor prevăzut la art. 

5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie secundar la Domeniul de Intervenție 5C) - Facilitarea furnizării şi a 

utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi rezidurilor şi a 

altor materii prime nealimentare, în scopul bio-economiei; 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Mediu și climă:  

Dezvoltarea exploataţiilor va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin 

sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a 

cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o activitate 

agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru utilizarea 

energiei regenerabile, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac 

în agricultură. Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor la schimbările climatice și 

reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări 

climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură inclusiv 

prin construirea de sisteme de irigații la nivelul exploatației, adoptarea de surse de 

încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă. 

Inovare:  

Măsura M2/2B va facilita procesele inovatoare în sectorul agricol, tinerii fermieri fiind mai 

deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol 

important în diseminarea de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai 

facil la informații noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici 

dimensiuni va facilita accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici şi metode noi și 

unor tehnologii inovatoare. Creșterea semnificativă a ponderii proprietarilor/managerilor 

tineri de exploatații agricole cu un nivel adecvat de cunoştinţe, va conduce la 

îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului de inovare, va genera un management 
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sustenabil prin îmbunătățirea performanţei globale a exploatațiilor și o mai bună integrare 

a acestora pe piață. Prin măsura se acordă sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, care 

se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai 

exploataţiei, cu scopul de întinerire a generațiilor de fermieri și de creștere a gradului de 

competitivitate a exploatațiilor agricole. Sprijinul va acoperi, inclusiv, investițiile 

necesare pentru conformarea la standardele UE referitoare la producția agricolă și 

normele de securitate a muncii, precum şi creşterea eficienţei activităţii agricole prin 

diversificarea producţiei și promovarea inovării. 

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. Tânărul fermier poate accesa măsurile menționate mai sus în orice moment al 

derulării proiectului, cu condiţia ca planurile de afaceri să fie separate pentru fiecare 

măsură şi să respecte condiţiile de accesare ale fiecărei măsuri. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

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

secundare P5. 

2. Valoarea adăugată a măsurii M2/2B 

Modalitatea în care prin această măsură se vor finanța proiecte aduce plus-valoare 

comunității locale prin restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mijlocii 

pentru a fi orientate către piaţă cu accent pe stimularea, prin prioritizare a sectorului 

zootehnic și legumicultură, specifice activității fermierilor din teritoriu. Impactul major al 

măsurii la nivelul teritoriului este dat de obiectivele acesteia: promovarea 

antreprenoriatului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere a 

locurilor de muncă, etc. Măsura va genera o creștere a ocupării forței de muncă şi a 

veniturilor gospodăriilor agricole, contribuind la îmbunătățirea echilibrului teritorial socio-

economic. Măsura va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru 

prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, în teritoriul Asociației 

”GAL Tecuci”, care sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și prin 

urmare, să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate și 

asociativitate. Această măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a 

se stabiliza în teritoriul GAL ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei acestuia, 

în general. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi aptitudini a fermierilor va contribui la 

restructurarea/modernizarea fermelor (de dimensiuni mici şi mijlocii), diversificarea 

gamei de produse, orientarea către piaţă a fermelor, adoptarea de tehnologii inovative şi 

bune practici, în special de către fermierii tineri, măsura M2/2B fiind complementară cu 

M1/1B care vizează crearea de lanţuri scurte de aprovizionare.  

 3. Trimiteri la alte acte legislative  

R (UE) nr. 1307/2013, R (UE) nr. 1303/2013, Legea nr. 346/2004, Ordonanța de urgență 

nr. 44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind 

formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

375/2002, Ordonanța Guvernului nr. 76/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

➢ Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013*, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole;  
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➢ Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în 

art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung 

în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare 

legate de exploatație şi deţine cel puţin 50% + 1 din acţiuni.  

*Art. 2(1) n - „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la 

momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate 

și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei 

exploatații; 

5. Tip de sprijin 

Sprijin la instalare, sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în PA pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de 

Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 

din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

7. Condiții de eligibilitate 

➢ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria micro-întreprindere/întreprindere mică;  

➢ Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8000 

şi 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 își propune prin planul de afaceri crearea unui loc de muncă. 

➢ Solicitantul prezintă un Plan de afaceri care se adresează, prin valoarea S0 majoritara a 

exploatatiei, unuia din sectoarele prioritare din domeniul agricol identificate la nivelul 

teritoriului GAL: Zootehnic (apicultură, bovine, ovine, caprine), legumicultură, viticultura,  

➢ Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/ 

economie agrară, cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe 

de instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o 

perioadă de grație de maxim 36 luni de la data adoptării deciziei de acordare a ajutorului;  

➢ Implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului și își ia angajamentul să devină fermier activ în termen de maximum 

18 luni de la data instalării;  

➢ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării Planului de afaceri); 

➢ În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va 

prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării PA); 

➢ Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în UAT în care este înregistrată 

exploataţia, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau 

zonă limitrofă în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul 

demarării implementării PA, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a acestuia; 
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➢ Investițiile aferente implementării proiectelor trebuie efectuate pe teritoriul GAL. 

8. Criterii de selecție 

➢ Principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine), legumicultură, 

viticultura; 

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

alte forme de parteneriat) ;  

➢ Principiul comasării exploatațiilor (numărul exploatațiilor preluate integral); 

➢ Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol; 

➢ Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 

➢ Vor fi prioritizate proiectele în care beneficiarul își propune achiziționarea de instalații 

de procesare a produselor agricole la nivelul fermei și/sau a microsistemelor de irigații și 

cele care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și promovare a identității locale. 

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani: și 33.000  

euro/proiect, pentru (exploatații între 8000  - 50.000  € SO). Sprijinul pentru instalarea 

tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe: 75% din cuantumul 

sprijinului la semnarea deciziei de finanțare și 25% se va acorda cu condiția implementării 

corecte a Planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare. În 

cazul neimplementării corecte a PA, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu 

obiectivele nerealizate. Implementarea PA, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală 

nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

Justificarea aplicarii sprijinului: 

În stabilirea intensității sprijinului acordat, s-au avut în vedere: analiza diagnostic, din 

care reiese că teritoriul GAL Tecuci este o zonă săracă, 15 din 16 UAT-uri având IDUL mai 

mic de 55 și numărul mare de exploatații agricole de semi-subzistență și subzistență slab 

dezvoltate, necompetitive și fără posibilități proprii de modernizare dar și lipsa fondurilor 

necesare asigurării cofinanțării. Având în vedere nevoile identificate în teritoriu, 

intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, 

litera (a), punctul (i) și Anexa II la R (UE) nr. 1305/2013. Ţinând cont de numărul mare al 

potențialilor beneficiari din teritoriu și valoarea limitată a alocării financiare a măsurii, 

intensitatea sprijinului a fost diminuată față de limita maximă admisă de Reg 1305/2013 și 

PNDR, pentru a facilita accesul unui număr mai mare de tineri fermieri la fondurile 

disponibile, urmărindu-se atingerea unui impact cât mai mare la nivelul dezvoltării 

economice locale și a stimulării unui număr cât mai mare de familii tinere să se instaleze 

în mediul rural. Fermierii din teritoriu au nevoie de acces facil la surse de finanțare 

pentru a investi în afacerile lor. Instrumentele financiare sunt mai puțin accesibile 

întreprinderilor din zonele rurale (în special celor nou înființate) și sectorului agricol în 

general. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 8 . 

Număr de locuri de muncă create: 8. 
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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  

 

 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 

Prin obiectivele vizate, măsura M4/6A își propune să contribuie la dezvoltarea socio-

economică echilibrată a teritoriului prin sprijinirea micilor întreprinzători locali și 

încurajarea inițiativelor acestora de a investi în sectorul de servicii non-agricole precum și 

în desfășurarea activităților meșteșugărești. 

Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile 

agricole de autoconsum, sprijinirea demarării activităţilor neagricole joacă un important 

rol socio-economic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi 

oportunităţile reduse de angajare în alte sectoare economice au condus la instaurarea 

unui decalaj între zonele urbane şi cele rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriu 

aflându-se în risc de sărăcie şi excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și 

analiza SWOT. Una din caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul 

localităților din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile 

populației a serviciilor non-agricole.  

Creare de noi micro-întreprinderi și întreprinderi mici va genera noi locuri de muncă și 

absorbția forței excedentare din agricultură. Înființarea unor întreprinderi neagricole, sau 

dezvoltarea celor existente, vor spori atractivitatea teritoriului, diminuând astfel tendința 

locuitorilor de a migra către urban. 

Măsura M4/6A își propune să contribuie la integrarea minorității rrome identificate la 

nivelul teritoriului prin includerea acestora în categoria beneficiarilor indirecți/grup țintă 

care poate asigura forța de muncă necesară proiectelor ce vizează desfășurarea 

activităților meșteșugărești.  

Legătura măsurii cu nevoile: 

Atingerea obiectivelor propuse prin măsura M4/6A va răspunde următoarelor nevoi 

identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT: 

➢ (N1) Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al 

acesteia; 

➢ (N2) Creșterea atractivității zonei, în special pentru tineri și reducerea fenomenului de 

depopulare a satelor; 

➢ (N3) Creșterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populației de etnie rromă, 

cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

➢ (N4) Diversificarea oportunităților economice care să ducă la crearea de locuri de 

muncă, în teritoriu, atât în domeniul agricol cât și non-agricol; 

➢ (N5) Diversificarea economiei locale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol. 
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Obiectivul de dezvoltare rurală:  

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă ale art. 4 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Obiective specifice ale măsurii M4/6A (locale):  

➢ Facilitarea diversificării activității agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei 

dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în teritoriu; 

➢ Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de 

dependenţă faţă de sectorul agricol ;  

➢ Crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni 

sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, 

acordându-se prioritate sectorului de servicii. 

➢ Păstrarea identității locale prin sprijinirea activităților meșteșugărești. 

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. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A) - Facilitarea diversificării, a înființării și 

a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă prevăzut la art. 

5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Inovare: 

Sprijinul acordat prin măsura M4/6A contribuie la promovarea diversificării activităţilor 

agricole prin crearea de activităţi noi neagricole, înființarea și dezvoltarea de micro-

întreprinderi şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de 

venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă 

faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și 

reducerea sărăciei la nivelul comunităților locale.  

Diversificarea activităţilor economice în teritoriu va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 

astfel atractivitatea comunităților rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/6A este complementară cu măsura M1/2B - Încurajarea reînnoirii generațiilor 

de fermieri, ai cărei beneficiari direcți, pot fi solicitanți eligibili în cadrul măsurii M4/6A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/6A este sinergică cu următoarele măsuri: 

➢ M5/6B Renovarea satelor; 

➢ M6/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale întrucât aceste măsuri contribuie la 

atingerea acelorași priorități: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii M4/6A 

Valoarea adăugată derivă din obiectivele acesteia privind creșterea și diversificarea 

întreprinderilor existente în teritoriul GAL Tecuci. Impactul socio-economic la nivelul 

populației din teritoriu va fi ridicat prin orientarea către sectorul non-agricol de prestare a 

serviciilor, acesta constituind un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină 

schimbare, contribuind totodată şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din 



32 
 

 

 

 

sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi 

consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi un venit 

suplimentar vor duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor. 

Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de 

selecție, care prioritizează dezvoltarea antreprenoriatului rural, cu precădere a 

dezvoltării serviciilor non-agricole și a activităților meșteșugărești stabilite în concordanță 

cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului.  

Măsura M4/6A contribuie la integrarea în muncă a minorităților locale și a incluziunii 

sociale a acestora prin valorificarea îndeletnicirilor minorităților locale în realizarea 

activităților meșteșugărești. 

Valoarea adăugată a măsurii M4/6A este evidențiată prin faptul că sprijinul va fi 

direcționat doar către  sectoarele de servicii și activități meșteșugărești, nefiind incluse 

activitațile de producție comparativ cu  măsura 6.2 din PNDR 2014-2020. 

Totodată tipul de servicii și activități meșteșugărești vor include și alte coduri CAEN, față 

de cele cuprinse în lista codurilor CAEN eligibile pentru măsura 6.2 din PNDR 2014-2020. 

Tipurile de servicii și codurile CAEN vor fi în concordanță cu specificul economiei locale și 

vor promova ramurile economice cu potențial de dezvoltare la nivel local. Acestea vor fi 

detaliate în ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A. 

Întreprinderile mici și mijlocii constituie coloana vertebrală a economiei, valoarea 

adăugată reiese și în urma creării locurilor de muncă la nivel local și stimularea tipurilor 

de servicii și activități meșteșugărești care vor duce la valorificarea potențialului și a 

resurselor locale. 

Totodată, valoarea adăugată a măsurii comparativ cu măsura 6.2 PNDR 2014-2020 este 

dată de includerea în categoria beneficiarilor indirecți a beneficiarilor de etnie rromă, 

care va duce la creșterea integrării sociale la nivelul teritoriului a acestora și la păstrarea 

identității locale prin activitățile meșteșugărești ce vor putea fi realizate de această 

categorie de beneficiari. 

Valoarea adăugată a măsurii M4/6A este dată și prin criteriul de selecție locală, menționat 

la punctul 8 în cadrul măsurii: Principiul prioritizării proiectelor care își propun 

promovarea identității locale, se va acorda prioritate proiectelor care propun de exemplu 

metode inovative de promovare a activităților meșteșugărești cu specific local, acestea 

vor fi detaliate în ghidul solicitantului. 

 

 3. Trimiteri la alte acte legislative  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Ordonanța de Urgență nr. 44/2008, 

Ordonanța de Urgență nr. 142/2008. 

 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

➢ Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele 

fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

➢ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

➢ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 

momentul depunerii acesteia (start-ups); 

Beneficiari indirecți: 

➢ Persoane fizice şi juridice din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”; 
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➢ Cetățeni români, de etnie rromă din teritoriu, aflați în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-

agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

➢ Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul 

rural); 

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. 

 

➢ Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole ex.: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

Lista domeniilor de producție și a activităților meșteșugărești nu este exhaustivă. Acestea 

vor fi detaliate în ghidul solicitantului aferent măsurii în conformitate cu nevoile 

identificate în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”. 

Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin măsura M4/6A trebuie să se 

regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii ce vor fi detaliate în Ghidul 

solicitantului aferent măsurii. 

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și 

capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA 

aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Acțiuni neeligibile: 

Nu sunt eligibile activitățile de prestare de servicii agricole, în conformitate cu 

Clasificarea Activităților din Economia Națională. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

7. Condiții de eligibilitate 

➢ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

➢ Obiectivul trebuie să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin măsură; 

➢ Sediul social /sau punctul/punctele de lucru și activitatea desfășurată vor fi în teritoriul 

GAL Tecuci; 

➢ Implementarea Planului de afacere trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului; 
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➢ Solicitantul trebuie să prezinte un PA pentru desfăşurarea activităţilor neagricole; 

➢ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

8. Criterii de selecție 

➢ Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 

către activități non-agricole; 

➢ Principiul prioritizării  în funcție de sectoarul prioritar  servicii, producție și activități 

meșteșugărești;  

➢ Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi 

stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de 

peste 30% din valoarea primei tranșe de plată; 

➢ Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea de locuri de muncă 

inclusiv pentru locuitorii de etnie rromă din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”; 

➢ Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale. 

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.  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

În stabilirea intensității sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri, s-au avut în vedere 

următoarele elemente: 

➢ analiza diagnostic din CAPITOLUL I, din care reiese că teritoriul GAL Tecuci este o zonă 

săracă, 15 din 16 UAT-uri având IDUL mai mic de 55; 

➢ numărul mare de firme care activează în domeniul non-agricol, având acces redus la 

creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor întreprinzători locali. 

Având în vedere: 

- nevoile identificate în teritoriu; 

- adresabilitatea măsurii către sectorul înfiinţării serviciilor non-agricole și a desfășurării 

activităților meșteșugărești, domeniu în care este încurajată utilizarea forței de muncă 

inclusiv din categoria minorității rrome; 

- numărul mare al potențialilor beneficiari din teritoriu; 

- valoarea limitată a alocării financiare a măsurii în cadrul SDL; 

- valoarea adăugată a măsurii care contribuie la o dezvoltare economică durabilă, 

creșterea atractivității teritoriului pentru micii întreprinzători și integrarea minorităților 

locale; 

Intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, 

litera (a), punctul (ii) și Anexa II la R (UE) nr. 1305/2013, urmărindu-se atingerea unui 

impact cât mai mare la nivelul dezvoltării economice locale prin crearea de noi activităţi 

neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau 

membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se 

încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă create – 6; 
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FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Renovarea satelor 

CODUL Măsurii - Măsura M5/6B 

Tipul măsurii: X INVESTIȚII 

 X 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  

În urma consultării partenerilor Asociației ”GAL Tecuci”, s-a conturat necesitatea 

finanțării cu prioritate a unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și 

economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte 

pozitive, pe termen lung. Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale și a infrastructurii aferente, îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv 

investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei) și 

investiții de uz public. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, cultural și de mediu 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la 

inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a teritoriului. 

Totodată, lipsa infrastructurii, constituie un impediment major în creșterea atractivității 

teritoriului și dezvoltării economiei locale, investitorii nefiind atrași de zonele în care 

infrastructura locală și serviciile de bază sunt slab dezvoltate. 

Prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local se poate realiza, de 

asemenea, creşterea atractivității teritoriului. O mai bună recunoaștere și protecţie a 

moştenirii culturale și naturale ar duce la intensificarea gradului de identificare al 

populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în spațiul 

rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane. 

Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu 

apă și infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este 

încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 

Legatura măsurii cu nevoile: 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri va contribui la abordarea următoarelor nevoi identificate 

la nivelul teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT: 

➢ (N1) Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al 

acesteia; 

➢ (N2) Creșterea atractivității zonei, în special pentru tineri și reducerea fenomenului de 

depopulare a satelor; 

➢ (N9) Infrastructura de bază și servicii adecvate în teritoriu. Conservarea și valorificarea 

patrimoniului local. 

Măsura M5/6B contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare rurală: 

➢ iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă prevăzut în Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. 
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Obiective specifice ale măsurii M5/6B:  

➢ Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației; 

➢ Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii și 

infrastructură de bază, educațională, socială, culturală și condiții de mediu îmbunătățite, 

prin: 

➢ Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, 

inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

➢ Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 

locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente; 

➢ Îmbunătățirea securității și a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje și 

echipamente necesare; 

➢ Îmbunătățirea infrastructurii de agrement; 

➢ Investiții în crearea, imbunătățirea, adaptarea la standardele de funcționare în 

siguranță sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, incluzând 

investiții în energie regenerabilă și economisirea energiei; 

➢ Studii și investiții tangibile și intagibile asociate cu întreținerea, refacerea și 

modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor 

de înaltă valoare adăugată, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și 

acțiuni de sensibilizare ecologică. 

Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală  

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

zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 lit a), b), d), e), f), g) , din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) – Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale. 

Masura contribuie secundar la Domeniul de Interventie: 5C) Facilitarea furnizării și a 

utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a rezidurilor și a 

altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Mediu și climă: 

Prin finanțarea acțiunilor privind refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu 

valoare naturală ridicată, restaurarea sau crearea de zone sălbatice, Natura 2000, studii 

teritoriale pentru elaborarea măsurilor locale de agromediu și acțiuni de informare cu 

privire la măsurile de agromediu.  

Inovare: 

Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone protejate, 

acțiuni de publicitate, interpretare și trasee tematice. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M5/6B este complementară cu măsura M6/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

➢ 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  

 



37 
 

 

 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Operațiunile susținute în cadrul măsurii aduc valoare adăugată în teritoriu prin păstrarea, 

menținerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural, precum și acțiuni de 

sensibilizare a mediului, care ar putea contribui la potențialul de creștere al teritoriului și 

să însoțească orice altă intervenție pentru îmbunătățirea calității publice și private a 

vieții în zonele rurale. Investițiile în relocarea activităților și transformarea clădirilor 

situate în interiorul teritoriului, în infrastructura fizică și serviciile de bază, contribuie la 

îmbunătățirea eficienței economice și ecologice orientate, care ar putea conduce, de 

asemenea, la crearea de locuri de muncă și a creșterii investițiilor pentru îmbunătățirea 

atractivității zonei. Identitatea culturală a satului reprezintă o importantă sursă de 

dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial 

divers. Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea locală şi pentru a le 

valorifica pe post de instrument de dezvoltare economică locală, vor fi sprijinite acțiuni 

de protejare a patrimoniului cultural de interes local. Măsura va contribui la 

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de 

depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legea nr. 215/2001, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013. 

 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: 

➢ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

➢ Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); 

➢ ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și 

infrastructură de tip afer-school; 

➢ ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură; 

➢ Unități de cult. 

Beneficiari indirecți (grup țintă) 

➢ Populația locală; 

➢ Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; 

➢ Minoritățile locale, în special minoritatea rromă; 

➢ ONG-uri din teritoriu; 

➢ Potențiali investitori în teritoriu. 

5. Tip de sprijin 

➢ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

➢ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate  

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de 

investiții. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. 

Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor 

intervenții: 

➢ Dezvoltarea sau actualizarea documentației de planificare locale pentru municipalități; 

➢ Elaborarea planurilor de management pentru alte zone cu valoare naturală ridicată, 

Activități de consultanță în scopul elaborării planurilor prevăzute în cadrul măsurii; 

➢ Natura 2000 și activități de sensibilizare și consultări publice în vederea stabilirii 
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planurilor de protecție și de gestionare prevăzute în cadrul măsurii; 

➢ Construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor comunale, alei pietonale și poduri; 

➢ Construirea de facilități suplimentare pentru a produce și utiliza energia (de exemplu, 

crearea de rețele de termoficare pentru a utiliza căldura prin instalații de bio-energie, 

etc.);  

➢ Crearea de rețele de distribuție pentru energie/gaz, de căldură din biomasă sau alte 

surse regenerabile; 

➢ Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de 

valorificare a produselor locale, etc.); 

➢ Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

➢ Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 

➢ Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale; 

➢ Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile; 

➢ Construcție sau reconstrucție a centrelor de servicii sociale; 

➢ Construcția sau reconstrucția de îngrijire și facilități educaționale; 

➢ Investiții în incinte care sprijină activitățile de agrement;  

➢ Investiții în proiecte de furnizare a serviciilor inovatoare, legate, de exemplu, cu 

mijloace alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânirea activă; Exemple de  

tipuri de investiții în proiecte de furnizare a serviciilor inovatoare legate de exemplu, cu 

mijloace alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânirea activă: 

Investiții în sisteme de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, ce promovează în sectorul transporturilor o reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră; 

– infrastructuri de alimentare pentru noile vehicule fără emisii de CO2; 

- investiții pentru un transport rural durabil, inclusiv facilitarea utilizării în transportul 

public, a bicicletelor (bike-sharing).  

Investiții în proiecte care promovează îmbătrânirea activă exemplu: Autoritățile publice 

locale în parteneriat cu ONG vor putea realiza investiții pentru: servicii inovatoare pentru 

a sprijini îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate; 

– prelungirea vieții active în condiții mai bune de sănătate prin elaborarea și punerea în 

aplicare a investițiilor în servicii socio-medicale care includ promovarea unui stil de viață 

sănătos și combaterea factorilor de risc, cum ar fi lipsa de activitate fizică. 

➢ Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorități 

publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.); 

➢ Intervenții în susținerea infrastructurii sociale - tip after-school și a celei educaționale - 

tip grădiniță; 

➢ Refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată și 

restaurarea sau crearea de zone sălbatice, Natura 2000; 

➢ Realizarea de platforme de compost comunale a gunoiului de grajd; 

➢ Studii teritoriale pentru elaborarea măsurilor locale de agromediu și acțiuni de 

informare cu privire la măsurile de agromediu;  

➢ Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone 

protejate, acțiuni de publicitate, interpretare și trasee tematice;  

➢ Acțiuni de inventar pentru a lista siturile de patrimoniu cultural/naturale; 

➢ Investiții tangibile și intangibile pentru conservarea patrimoniului cultural material și 
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imaterial cum ar fi muzică, folclor, etnologie, etnografie, arheologie,etc. 

 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

Acțiuni neeligibile: 

➢ investițiile ce fac obiectul dublei finanțări. 

➢ alte actiuni neeligibile în conformitate cu următoarele reglementări: art. 65 din Reg. 

(UE) nr. 1303/2013; art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa 

tehnică a sub-măsurii 19.2.  

7. Condiții de eligibilitate 

➢ Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

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

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

➢ Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

➢ Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL și/sau județeană aprobată; 

➢ Investiția se va realiza în teritoriul GAL; 

➢ Investiția se va încadra în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

➢ Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 

Proiectele din cadrul măsurii M5/6B vor respecta condiția de eligibilitate privind: 

”Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă 

operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a 

municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, 

acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare 

locală relevantă, în conformitate cu art. 20, alin (3), din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

În acest sens, în fișa măsurii M5/6B, este menționat ca și criteriu de eligibilitate faptul că 

investiția trebuie să fie în corelare cu SDL, și/sau județeană, aprobată. 

8. Criterii de selecție 

➢ Proiecte realizate în parteneriat; 

➢ Proiecte cu un impact benefic asupra mediului; 

➢ Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă; 

➢ Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 

➢ Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

➢ Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor 

turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri 

europene; 

➢ Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-

economică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea 

potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR; 

➢ Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale. 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

➢ Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu 

va depăși 200.000 euro. 

➢ Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. 

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

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 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. 

Justificarea intensității sprijinului: 

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea 

intensității sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentului 1305/2013 sunt: 

specificul local reprezentat de numărul mare de UAT-uri partenere – 16, suprafața mare a 

teritoriului GAL Tecuci (999,85 kmp) și numărul mare de locuitori (57.312 locuitori), 

accesul public ridicat la rezultatele proiectului și valoarea adaugată a investițiilor 

aferente măsurii care vor contribui la creșterea calității vieții locuitorilor din teritoriu cu 

efecte socio-economice pozitive pe termen lung. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – minim 20.000; 

Număr de locuri de muncă create – 0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘA MĂSURII 
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Denumirea măsurii – Îmbunătățirea infrastructurii sociale 

CODUL Măsurii - Măsura M6/6B  

Tipul măsurii: X 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  

Nivelul scăzut de dezvoltare socio-economică al teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”, a 

generat probleme legate de existenţa, calitatea şi accesibilitatea la serviciile sociale 

pentru următoarele categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, persoane 

provenind din familii numeroase, persoane fără educaţie sau pregătire profesională, 

persoanele beneficiare de ajutor social, persoane vârstnice, persoane care trăiesc în 

comunităţi izolate, persoane de etnie rromă, şomeri de lungă durată. Infrastructura 

socială aferentă sprijinirii grupurilor dezavantajate enumerate mai sus este insuficient 

dezvoltată iar în anumite UAT-uri este inexistentă. 

Este necesară susţinerea administrațiilor publice locale și a ONG-urilor, cu precădere cele 

din domeniul social, pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor 

vulnerabile. Totodată, infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a susține un 

nivel decent de trai în teritoriu. 

Măsură M6/6B vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, 

dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. 

Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală 

durabilă. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind în principal de 

nivelul educației, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar și de calitatea 

serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor 

de declin economic și social și de depopulare, conducând în final la creșterea atractivității 

teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”. 

Proiectele finanțate în cadrul acestei măsuri vor viza investiții în infrastructura de tip 

“hard” urmând ca investițiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului 

specific DI 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investițiile de tip “soft” contribuie la 

integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanțate, prin asigurarea 

accesului la servicii calitative de educație și formare profesională și acoperirea 

cheltuielilor pentru funcționarea și desfășurarea activităților aferente investițiilor de tip 

“hard” finanțate. 

Legatura măsurii cu nevoile: 

Măsura propusă va contribui la soluționarea următoarelor nevoi identificate în teritoriu: 

➢  (N1) Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al 

acesteia; 

➢  (N3) Creșterea gradul de incluziune socială, atât la nivelul populației de etnie rromă, 

cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

➢ (N8) Susținerea investițiilor în infrastructura socială și a serviciilor sociale comunitare. 

Măsura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală: 

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
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inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la 

care contribuie. 

Obiective specifice ale măsurii: 

➢ Îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru populația din teritoriu GAL Tecuci; 

➢ Reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale; 

➢ Creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, 

vulnerabile. 

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. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Mediu şi climă: 

În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea clădirilor care 

poate avea efecte pozitive asupra mediului şi climei prin reducerea consumului de 

energie. 

Inovare:  

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin crearea/îmbunătățirea 

infrastructurii sociale, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 

crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei și creșterea gradului de incluziune 

socială. Prin acțiuni socio-economice și educaționale se va realiza intensificarea gradului 

de identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora de a 

rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M6/6B este complementară cu măsura M5/6B. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M6/6B este sinergică cu măsura M5/6B, întrucât contribuie la atingerea aceleiași 

priorități, P6.  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura aduce valoare adăugată în comunitățile GAL prin creșterea accesului pupulației din 

teritoriu, în special a grupurilor vulnerabile la servicii sociale de bună calitate. Măsura 

contribuie la îmbunătăţirea egalităţii de şanse pentru tineri, femei, alte persoane 

defavorizate din comunitățile GAL prin finanțarea infrastructurii cu caracter social. 

Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, li se vor oferi oportunităţi 

similare de a-şi atinge potenţialul şi de a deveni o parte activă a comunității. 

Persoanele dezavantajate (din grupurile țintă) vor beneficia de servicii sociale mult 

îmbunătățite.  

Această măsură va putea fi accesată simultan cu depunerea unui proiect pentru susținerea 

costurilor de funcționare din programul POCU, conf. axei prioritare 5, obiectiv specific 

5.2, ceea ce va asigura viabilitatea proiectului în primii ani de funcționare, urmând ca 

între timp să se găsească surse de finanțare alternative: buget local, sponsorizări, 

autofinanțare parțială, alte programe de sprijin în domeniul social ș.a. 

Prin măsură se vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, 

dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
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Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292 din 

2011; Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială; Reg. (UE) nr. 1303/2013, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: 

ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități 

publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților 

entice din teritoriul GAL.  

Furnizori acreditați de servicii sociale. 

GAL-ul - pentru care niciun alt solicitant nu își manifestă interesul, se aplică măsuri de 

evitare a conflictului de interese. 

Beneficiari indirecți: 

Persoanele care aparțin categoriilor de grupuri vulnerabile: copii, familii expuse riscului 

de sărăcie, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în 

familie, persoane fără adăpost, persoane din comunităţi izolate, minoritățile locale. 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.  

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 

și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. numai în cazul proiectelor de investiții. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, cu excepția infrastucturii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în 

HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu excepția 

serviciilor sociale cu cazare.  

Se vor finanța investiții pentru construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea 

următoarelor tipuri de infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 

➢ Centre de zi de asistenţă şi recuperare;  

➢ Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 

➢ Centre de zi de integrare-reintegrare socială; 

➢ Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap; 

-Centre de zi de consiliere și informare 

➢ Înfiinţării de centre comunitare pilot (multifuncţionale) la nivel local, care furnizează 

servicii sociale integrate inclusiv pentru integrarea minorităților locale. 

Acțiuni neeligibile: 

Nu sunt eligibile investițiile în infrastructurile sociale de tip rezidențial, servicii sociale cu 

cazare. 

Alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 
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7. Condiții de eligibilitate: 

➢ Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

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

➢ Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzute prin măsură; 

➢ Investiția să se realizeze în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”; 

Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

➢  

➢ Investiția trebuie să fie în corelare cu  o strategie de dezvoltare locală /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, ➢ Spaţiul pentru care se solicită dotări trebuie 

închiriat/contract de comodat/ concesionat, pe o perioadă de minim 10 ani; 

 Solicitantul va prezenta documente doveditoare privind dreptul de 

proprietate/administrare/folosintă pe o perioadă de minim 10 ani, asupra bunurilor 

imobile la care se vor efectua lucrări. 

 

8. Criterii de selectie 

➢  Principiul gradului de acoperire a populației deservite. 

➢ Număr de locuri de muncă nou create, cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 

luni; 

➢  

➢  

➢ Prioritizarea proiectelor care își propun investiții în eficientizarea clădirilor cu efecte 

pozitive asupra mediului şi climei prin reducerea consumului de energie; 

➢ Principiul categoriilor de populație deservită,  respectiv, persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială, persoane adulte șomere sau inactive, minorități(perosane 

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. 

Asigurarea sustenabilității proiectului, este o condiție obligatorie, indiferent dacă se va 

realiza prin accesarea POCU sau din surse proprii. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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

140.000 de euro. 

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte atât generatoare cât și negeneratoare de 

venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel: 

➢ 90% pentru proiectele generatoare de venit;  

➢ 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică; 

➢ 100% pentru proiectele negeneratoare de venit; 

Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 

Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

 

Justificarea acordării sprijinului: 

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului în limita maximă 
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prevăzută de Regulamentul UE nr.1305/2013 sunt: 

➢ Măsura contribuie într-un grad ridicat la atingerea obiectivelor și priorităților SDL; 

➢ Obiectivele măsurii au în vedere satisfacerea unui interes colectiv, la nivelul teritoriului  

➢ Accesul public la rezultatele proiectului va contribui la îmbunătățirea calității vieții în 

teritoriu și la creșterea incluziunii sociale; 

➢ Bugetul limitat disponibil la nivelul planului de finanțare. 

Acordarea sumei aplicabile și a ratei sprijinului s-a făcut luându-se în considerare analiza 

diagnostic, conform căreia, teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” este o zonă săracă, 15 din 

16 UAT având IDHL mai mic de 55 (55 = pragul de sărăcie). De asemenea, conform analizei 

SWOT, există nevoi de dezvoltare a infrastructurii sociale la scară mică, de dotare cu 

echipamente specifice serviciilor sociale locale care să contribuie la creșterea calității 

vieții populației din UAT-urile din GAL. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – minim 100; 

Număr de locuri de muncă create – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele 

altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene, etc)  

Având la bază nevoile şi provocările, precum şi priorităţile propuse pentru finanţare la 

nivelul AP 2014-2020, SDL aferentă teritoriului GAL Tecuci a fost elaborată în strânsă 

corelare cu documentele strategice relevante la nivel european şi naţional. Activitățile 

strategiei de dezvoltare locală corespund diferitelor tipuri de activități prevăzute de 

Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii 

sociale și a reducerii sărăciei și contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și discriminării din Acordul de Parteneriat al Romaniei. Strategia 

urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a comunităților locale în ansamblul 

programelor naționale, regionale, și are în vedere valorizarea resurselor locale, pentru a 

asigura o dezvoltare sustenabilă a teritoriului, în viitor. 
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Cu intervenţii integrate planificate în diferite domenii, cum ar fi: îmbunătățirea 

infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local, 

diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea 

antreprenoriatului local, reînnoirea generațiilor de fermieri, îmbunătățirea infrastucturii, 

integrarea minorităților locale, încurajarea cooperării între actorii locali și a formelor de 

asociere, SDL va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii, 

şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - 

competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la 

îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020. 

Obiectivele de dezvoltare rurală care vor fi atinse prin implementarea SDL sunt 

rezultatul soluționării nevoilor identificate în teritoriu. Măsurile prin care se vor finanța 

investițiile specifice teritoriului LEADER Asociația ”GAL Tecuci”, contribuie la îndeplinirea 

următoarelor obiective de dezvoltare rurală ale PAC prevăzute în Reg. 1305/2013:  

➢ Favorizarea competitivității agriculturii; 

➢ Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice;  

➢ Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza prin intermediul a 3 priorități de 

dezvoltare rurală principale: 

➢ P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale; 

➢ P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor; 

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

zonele rurale. 

Și două priorități secundare, acestea nefiind direct bugetate în cadrul planului de 

finanțare: 

➢ P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor; 

➢ P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic. 

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. 

Astfel, abordând într-un mod strategic cele 5 priorităţi de dezvoltare rurală, SDL îşi 

propune să sprijine într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a 

teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”, contribuind totodată la atingerea obiectivelor 

strategice la nivel național, regional, județean, sectorial. 

1. Primul nivel de corespondență analizat este cel național 
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Obiectivele propuse şi ţintele aferente SDL a Asociației ”GAL Tecuci” sunt în concordanţă 

cu priorităţile strategice și obiectivele de dezvoltare rurală naționale1 care urmăresc:  

➢ creşterea competitivităţii agriculturii;  

➢ gestionarea durabilă a resurselor naturale și schimbările climatice; dezvoltarea rurală 

echilibrată, reducând decalajele economice şi sociale dintre diverse zone ale ţării. 

Urmând liniile trasate de strategiile naționale, SDL îşi propune să răspundă implicit 

obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de favorizarea competitivității 

agriculturii, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială 

echilibrată, dar şi cu alte obiective strategice specifice ale dezvoltării rurale naționale2 

unde au fost identificate complementarități privind: obiectivul de restructurare și creștere 

a viabilității exploatațiilor agricole, diversificarea activităților economice, crearea de 

locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității 

vieții în zonele rurale. 

Obiectivele și măsurile SDL contribuie la atingerea următoarelor priorități 

prevăzute în Cadrul naţional strategic rural3:  

➢ asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spaţiului rural, prin investiţii 

publice, public-private sau private în lucrări de infrastructură de protecţie şi echipare a 

teritoriului (sisteme de irigaţii, sporirea gradului de acoperire verde a teritoriului etc.);  

➢ conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul, 

biodiversitatea) şi utilizarea durabilă a resurselor naturale agricole, în primul rând a 

solului, conservarea biodiversității, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor 

schimbărilor climatice;  

➢ consolidarea exploataţiilor agricole, modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea generală 

a activităţilor agricultorilor;  

➢ stimularea formării exploataţiilor agricole privat-familiale comerciale de tip european 

prin restrângerea treptată a exploataţiilor agricole de subzistenţă;  

➢ dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole, extinderea IMM-urilor 

rurale agroalimentare şi nonagricole şi creşterea gradului de ocupare a populaţiei rurale, 

prin angajarea şi stabilizarea în rural, cu preponderenţă a populaţiei rurale active tinere; 

➢ restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe.  

 

2. Complementaritatea obiectivelor SDL cu strategiile regionale 

Obiectivele SDL contribuie la atingerea următoarelor obiective specificate în documentele 

privind dezvoltarea strategică a Regiunii Sud-EST4: sprijinirea economiei locale, furnizarea 

serviciilor de bază. 

3. Contribuția obiectivelor SDL la nivel județean 

La nivelul județului Galați, Strategia de dezvoltare a județului este încă nefinalizată, fiind 

în proces de consultare publică în cadrul strategiei actuale – draft, sunt menționate 

obiective complementare cu măsurile, obiectivele și prioritățile SDL a Asociației ”GAL 

Tecuci”: OS1: Dezvoltare economică, prin valorificarea superioară a resurselor de care 

dispune, inclusiv a resurselor de energie alternativă; OS3: Amenajarea teritoriului - 

 
1 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 
2 Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020 
3 Cadrul naţional strategic rural pentru perioada 2014-2030  
4 Planul de dezvoltare regională Sud-Est 2014-2020 
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dezvoltare urbană şi rurală5; De asemeni, la nivel județean, a fost elaborată “Strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale Galați 2014-2020” și aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 263/26.02.2013, în care au fost menționate O8 – Promovarea și 

dezvoltarea parteneriatelor cu instituții publice și organizații private, respectiv6 O10 – 

Dezvoltarea economiei sociale, obiective complementare cu obiectivul SDL O3 - Obținerea 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă.  

4. La nivel sectorial, obiectivele SDL vor acționa în complementaritate cu 

obiectivele POCU 2014-20207, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 

sociale. 

Investițiile de tip hard privind îmbunătățirea infrastructurii sociale se vor implementa prin 

sprijinul acordat acestui sector în cadrul măsurii M6/6B - Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale, urmând ca investițiile de tip soft, care vor asigura operaționalizarea funcționării 

infrastructurii sociale îmbunătățite, să se realizeze prin accesarea unui proiect distinct, 

specific măsurii 5.2 din POCU. 

Abordarea strategică propusă prin POCU pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare 

identificate în domeniul incluziunii sociale și pentru combaterea sărăciei vizează: 

➢ Promovarea incluziunii active și reducerea prevalenței sărăciei în cadrul comunităților 

dezavantajate, inclusiv a celor cu populație aparținând minorității rrome. 

➢ Dezvoltarea și implementarea de intervenții multi-dimensionale pentru creșterea 

incluziunii sociale (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni 

direcționate către combaterea discriminării) care vizează nevoile identificate la nivelul 

comunității. 

➢ Dezvoltarea unei culturi pro-active, a participării şi a responsabilităţii în rândul 

populaţiei, prin parteneriate, precum şi prin implicarea cetăţenilor în iniţiativele din 

domeniu. 

➢ Dezvoltarea de servicii sociale adresate grupurilor vulnerabile conform nevoilor 

specifice ale acestora în vederea creşterii gradului de incluziune socială a acestora. 

➢ Încurajarea aranjamentelor flexibile de ocupare ale forţei de muncă, inclusiv prin 

aplicarea unor soluţii inovatoare, precum şi prin crearea și consolidarea de parteneriate. 

➢ Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcțional cu precădere la nivelul 

comunităților marginalizate. 

 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

Asociația ”GAL Tecuci” își propune realizarea următoarelor activități evidențiate în cadrul 

Planului de Acțiune: 

a) Calendarul estimativ de activități – termene de realizare a acțiunilor; 

Activitățile sunt prezentate în tabelul VII.1, fiind structurate în activitățile privind 

implementarea strategiei prin proiectele depuse la GAL, respectiv activitățile 1–12 și 

activitățile ce privesc funcționarea GAL 13-25. Parteneriatul si-a propus implementarea 

strategiei în primii 5 ani de la semnarea contractului cu AFIR.  

În primul semestru se vor lansa apelurile pentru Măsura M6/6B Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale. În semestrele 2–9 vor fi lansate apeluri până la epuizarea bugetelor. 

 
5 Strategia de dezvoltare a județului Galați 2014-2020 
6 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale Galați 2014-2020 
7 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari13/hot263-260213.pdf
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Din semestrul 2–14 se vor evalua cererile de plată depuse de beneficiarii GAL și, cu 

prioritate, se vor monitoriza proiectele pentru a urmări absorbția efectivă a plăților; Cel 

târziu, în semestrul 9 vor fi lansate ultimele apeluri de selecție cu bugete provenite din 

economiile realizate după implementarea proiectelor, urmate de evaluare, selecție, etc. 

În semestrul 9 GAL va depune ultima cerere de plată și va finaliza implementarea 

strategiei. În anii 5-7, GAL va funcționa pentru monitorizarea proiectelor având ca sursă 

de finanțare veniturile organizației evidențiate în tabelul VII.2. În eventualitatea obținerii 

unui buget suplimentar solicitat după finalizarea strategiei, parteneriatul Asociației ”GAL 

Tecuci” va funcționa având aceleași activități, iar responsabilii implementării vor avea 

aceleași atribuții.  

b) Responsabilii pentru implementarea actiunilor 

Personalul angajat, serviciile externalizate și partenerii au atribuții corespunzătoare 

derulării activităților menționate în tabelul VII 1.  

Personalul angajat: manager general, manager de proiect, agent de dezvoltare, evaluator 

proiecte, responsabil financiar. 

Tot personalul va participa la activitățile de animare, întâlniri GAL, elaborare ghiduri, 

monitorizare, evaluare SDL, instruire și dezvoltare competențe privind implementarea 

SDL, arhivare documente și participare la RNDR și rețele naționale.  

Servicii externalizate: audit.  

Membrii comitetului de selecție vor fi implicați în Selecția proiectelor. Liderii GAL vor 

participa la activitățile de instruire privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de 

lucru și vor participa la RNDR și rețele naționale. 

c) Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor 

propuse. În tabelul VII.2 sunt evidențiate categoriile de cheltuieli pentru funcționarea GAL 

pe perioada implementării SDL. Pentru buna desfășurare a activității, angajații vor utiliza 

mobilierul și echipamentele electronice achiziționate în programul anterior. Din 

Submăsura 19.4 vor mai fi achiziționate următoarele: autoturism, laptop, imprimantă 

multifunctională, flipchart, etc. 
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VII.1. Calendarul estimativ de activități 
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1 Animare teritoriu                                             

2 Implementare SDL                       

3 Organizare întâlniri GAL                                             

4 Elaborare ghiduri                                             

5 Lansare apeluri de selecție                                             

6 Sprijinire beneficiari                                              

 7 Evaluare proiecte                                             

8 Selecție proiecte                                             

9 Control evaluare                                             

10 Evaluare cereri de plată                                             

11 Monitorizare, evaluare SDL                                             

12 Implementare proiecte                       

13 Instruire angajați GAL                                             

14 Instruire lideri locali                                              

15 Managementul organizației                                              

16 Elaborare rapoarte                                              

17 Elaborare CP GAL                                             

18 Elaborare/monitorizare achiziții                                             

20 Arhivare documente                                             

21 Elaborare materiale SDL                                             

22 RNDR și rețele naționale                                             

23 Audit                                             

24 Contabilitate                                             

25 Actualizare și găzduire web                                             
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VII.2 Suse de finanțare 

Resurse financiare și materiale 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cheltuieli de funcționare și 

animare* 
              

  

Resurse externe: 2% impozit pe 

venit, donații, sponsorizări, alte 

venituri 

              

  

Cheltuieli de funcționare și 

animare 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

personal                 

contabilitate                 

audit                 

închiriere sediu                 

echipamente                 

consumabile                 

comunicare                 

transport                 

utilități                 

monitorizare și evaluare SDL                 

mijloc de transport                 

alte cheltuieli conexe                 

participare la RNDR, rețele                  

întâlniri GAL                 

întâlniri CS                 

animare                 

instruire angajați GAL                 

instruire lideri locali                  

 

Descrierea resurselor materiale existente: Se vor folosi echipamentele 

(calculatoare, imprimante, videoproiector) și mobilierul (birouri, scaune, dulap arhivare) 

achiziționate de GAL Tecuci în cadrul Masurii 431.2 din PNDR 2007-2013. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunității locale în 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

În contextul elaborării SDL pentru teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”, au fost derulate o 

serie de activităţi de animare şi întâlniri de consultare cu toţi partenerii implicaţi, în 

perioada ianuarie-februarie 2016, ceea ce a permis tuturor actorilor locali să se antreneze 

în acţiuni cu impact sigur asupra dezvoltării comunităţii şi să direcţioneze iniţiativele 

locale către o viziune adaptată nevoilor reale. 

În fiecare UAT membră a parteneriatului Asociației ”GAL Tecuci” s-a organizat câte o 

acțiune de animare sub forma ”Întâlnire animare/informare/consultare” la care au 

participat actori locali și cetățeni din comunitatea locală, precum și reprezentanți legali ai 

societăților comerciale, ai societății civile, persoane fizice reprezentative (consilieri 

locali, specialiști în agricultură, lideri de opinie recunoscuți la nivel local).  

Acțiunile de animare din fiecare UAT au constat în activități prin care au fost promovate 

prevederile și măsurile de finanțare specifice programului PNDR 2014-2020 LEADER astfel: 

➢ întâlniri cu cetățenii și cu reprezentanți ai actorilor locali care au cuprins activități de 

informare și de consultare; 

➢ distribuirea unor materiale informative al căror conținut cuprinde principiile de 

funcționare a programului PNDR-LEADER 2014-2020 și, respectiv, principiile de finanțare în 

cadrul acestui program; 

➢ acțiuni de consultare prin care s-a urmărit identificarea nevoilor și a priorităților 

specifice fiecărei UAT, membră a ASOCIAȚIEI. Au fost consemnate propunerile făcute de 

participanți și ditribuite chestionare prin completarea cărora s-au obținut informațiile 

necesare elaborării analizei diagnostic. 

În cursul procesului de animare a teritoriului au fost realizate materiale informative: 390 

buc. mape, 1.500 buc. pliante, 1.500 buc. broșuri, 530 bloc-notes, 530 pixuri, 68 afișe, 2 

roll-up-uri. S–au organizat 16 întâlniri, câte una la nivelul fiecărui UAT, la care au 

participat în total, 301 persoane. 

Au fost solicitate propuneri scrise adresate direct autorităților publice locale, pentru 

identificarea domeniilor de interes ale populaţiei locale privind stabilirea măsurilor clasice 

şi inovative în cadrul SDL și identificarea nevoilor acestora de finanțare. Întâlnirile 

organizate în fiecare UAT au oferit posibilitatea creşterii capacităţii de colaborare a 

actorilor locali şi reprezentanţilor din diferite domenii de activitate. 

Prin interacţiunea publicului cu reprezentanţii actorilor locali, s-a asigurat informarea 

publicului şi colectarea de informaţii de bază pentru elaborarea analizelor diagnostic şi 

analizelor SWOT. Acţiunile de informare au conferit posibilitatea populaţiei şi actorilor 

locali să înţeleagă oportunitatea derulării programului PNDR LEADER 2014-2020 pentru 

rezolvarea nevoilor şi priorităţilor locale identificate de participanţi.  

Prin acţiunile întreprinse a fost asigurată colaborarea tuturor partenerilor pentru 

implementarea unei SDL integrate pentru teritoriul aferent parteneriatului. Rezultatul 

activităţilor a constat intr-o bază de date cu informaţii descriptive şi statistice la nivelul 

teritoriului, precum şi analiza diagnostic şi analiza SWOT realizată pe baza informaţiilor 

colectate.  

Activitatea de elaborare a SDL are la bază propuneri elaborate în conformitate cu 

principiul de jos în sus, ca alternative/soluții de dezvoltare locală pentru perioada 2014 -

2020. Deciziile prin care s-au stabilit soluțiile propuse în strategie au fost luate în cadrul 

celor trei întâlniri-grupuri de lucru ale partenerilor, ce au avut drept rezultat propuneri 

concrete de schimbare a situației existente. Prin urmare, propunerile din cadrul 
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întâlnirilor grupurilor de lucru tematice au fost determinante pentru procesul de elaborare 

a SDL. Aceste date reflectă opinia tuturor partenerilor participanţi, fiind consemnate în 

minute atașate în Anexa 6. 

Au fost organizate 3 întâlniri/grupuri de lucru, prin delimitarea comunelor în 3 regiuni, 

câte o întâlnire pentru fiecare regiune în comunele Cudalbi, Ghidigeni și Cosmești, județul 

Galați, la care au fost convocați toți partenerii Asociației ”GAL Tecuci”, cu scopul de a 

decide principalele obiective ale SDL, actul decizional fiind de competenţa Adunării 

Generale a partenerilor care vor constitui Asociația ”GAL Tecuci„. La fiecare grup de lucru 

au participat în jur de 68 persoane, fiind invitați și reprezentanți din partea unor instituții 

sau specialiști în problemele care s-au discutat.  

GRUP DE LUCRU 1  

Programul întâlnirii a cuprins două părţi : 

a) Centralizarea şi sistematizarea datelor privind Analiza diagnostic şi întocmirea Analizei 

SWOT la nivelul teritoriului aferent parteneriatului public-privat: 

➢ au fost analizate datele obţinute din teren în urma derulării activităţilor de 

animare/informare/consultare;  

➢ au fost identificate aspectele economice, sociale şi culturale care definesc spațiul rural 

aferent teritoriului GAL: demografia, patrimoniul de mediu, patrimoniul arhitectural şi 

cultural, economia locală, activități culturale și sociale în teritoriu; 

➢ au fost identificate problemele locale specifice activităţilor economice, sociale şi 

culturale care pot fi implicate în derularea programului PNDR – LEADER 2014-2020. 

b) Stabilirea obiectivelor principale şi a priorităţilor privind dezvoltarea teritoriului GAL-

ului din punct de vedere economic, social şi cultural. Stabilirea direcţiilor strategice de 

dezvoltare rurală. 

Priorităţile au fost stabilite ca urmare a rezultatelor Analizei diagnostic şi a Analizei 

SWOT, elaborate anterior întâlnirii şi optimizate în cursul acesteia. 

Participanților li s-au distribuit materiale de informare: mape, fiecare conținând pliant, 

broșură, bloc notes, pix. 

GRUP DE LUCRU 2  

a) Analiza unei prime forme a SDL. 

b) Stabilirea măsurilor de finanţare, clasice şi inovative, în funcţie de priorităţile stabilite 

anterior. 

c) Stabilirea cadrului instituţional de organizare a activităţii GAL-ului: stabilirea 

structurilor de decizie şi de funcţionare a viitoarei asociaţii, stabilirea sarcinilor şi 

competenţelor la nivelul fiecărei structuri. 

GRUP DE LUCRU 3 

Analiza SDL elaborată ca urmare a concluziilor întâlnirilor anterioare. Aceasta a fost etapa 

finală în care partenerii, au avut la dispoziţie un material complet, la care s-au propus 

ultimele optimizări ale SDL. În această fază s-a analizat întregul dosar al SDL, astfel încât 

a fost posibilă validarea și avizarea formei finale a acesteia. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare şi control a strategiei 

GAL este responsabil cu gestionarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul strategiei, 

sarcini obligatorii şi esenţiale pentru implementarea cu success a SDL ce vor fi cuprinse şi 

detaliate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a GAL (R.O.F.).  

Gestionarea strategiei Compartimentul administrativ al GAL este responsabil cu 

managementul şi implementarea eficientă, efectivă şi corectă a SDL, stabilită şi detaliată 

printr-un plan anual de activități ce va fi realizat pornind de la Calendarul estimativ de 

implementare a SDL. GAL va fi responsabil şi pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii 

publice având în vedere regulile specific PNDR şi în conformitate cu legislaţia naţională în 

vigoare. Gestionarea eficientă poate fi realizată de Compartimentul administrativ cu o 

structură de personal de minim 4 (patru) persoane angajate cu contract individual de 

muncă şi se va elabora în acest sens şi Organigrama GAL, fişele de post cu responsabilităţi 

distincte, dosare de personal. Gestionarea SDL presupune, ca şi activităţi specifice, 

gestionarea operativă a resurselor materiale, umane, proceduri privind managementul 

comunicării şi gestionare financiară. 

Monitorizarea și evaluarea SDL La nivelul GAL-ului responsabilitatea monitorizării şi 

evaluării implementării SDL revine AGA şi, prin delegare, CD şi compartimentului 

administrativ al GAL, cu respectarea prevederilor Statutului GAL. Monitorizarea prevede 

un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea, 

inclusiv financiară a SDL, care să permită colectarea sistematică şi structurarea datelor cu 

privire la activităţile desfăşurate, proiectele depuse de beneficiari și stadiul de 

implementare al acestora. Evaluarea reprezintă un mod de organizare, metodologie şi 

indicatori, care presupune elaborarea unui dispozitiv de organizare a înregistrării şi 

raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor 

în cadrul SDL. Metodologia de evaluare va include rapoarte de evaluare – intermediar şi 

final a rezultatelor implementării. Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea 

efectivă şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea 

adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi 

rezultatelor acesteia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării 

plăţilor, se va realiza AUDITUL proiectului de către auditorul stabilit care va elabora 

Rapoarte de asigurare. La începutul fiecărui an, pentru anul anterior se va realiza de către 

cenzor Raport privind activitatea financiară anuală. Progresul, eficienţa şi eficacitatea SDL 

în raport cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de rezultat 

care vor fi menţionaţi la nivelul fişelor de măsuri, în aşa fel încât să fie în concordanţă cu 

indicatorii PNDR-LEADER, dar şi cu direcţiile strategice prevăzute de aceasta. Atribuţii în 

furnizarea de informaţii cu privire la progresul implementării, prin intermediul 

indicatorilor de rezultat, au Managerul GAL, resposabilul cu activităţi de monitorizare şi 

responsabilul cu activităţi de animare. Adiţional, faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare 

măsură de finanţare, sistemul de monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în 

vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare fază de implementare a 

Strategiei. Monitorizarea reprezintă procesul de colectare de informaţii, iar evaluarea 

presupune acordarea unui calificativ pe baza analizei informaţiilor care au fost colectate: 

asigurarea respectării regulilor de procedură, utilizarea documentelor-tip, documentarea 

indicatorilor de analiză şi evaluare, calitatea gestionării dosarelor până la momentul 

arhivării acestora, care vizează ritmul în care un dosar este depus, instrumentat, 

programat, avizat, plătit şi arhivat. 
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Controlul strategiei Controlul intern al calităţii managementului pentru implementarea 

SDL revine în responsabilitatea directă a GAL-ului şi va urmări punerea în aplicare a 

acesteia în conformitate cu procedurile stabilite. Desfăşurarea activităţilor de control al 

calităţii managementului se va realiza de către CD care va aproba şi fişele de evaluare 

anuală a activităţii desfăşurate de angajaţii GAL. Tot CD, în urma analizei calităţii 

managementului, în funcţie de rezultatele obţinute, dacă acestea nu vor fi cele 

planificate, va stabili măsurile corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii activității. 

La nivel de GAL, controlul presupune şi stabilirea unui sistem de verificare a respectării 

planificării legate de implementarea SDL, în sensul că se pot efectua rapoarte de 

verificare pe teren. GAL se obligă să asigure accesul autorităţilor cu atribuţii de control şi 

audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, 

Departamentului pentru Luptă Antifraudă şi Oficiului European pentru Luptă Antifraudă în 

limitele competenţelor care le revin, la locul de implementare a Strategiei, de a însoţi 

echipele de control şi de a pune la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi 

toate documentele aferente proiectului finanţat. În calitate de beneficiar al fondurilor 

publice FEADR şi fonduri naţionale, GAL are obligaţia de a arhiva toate documentele 

referitoare la implementarea strategiei aprobate, chetuielile de funcţionare, instruire şi 

animare a teritoriului, inclusiv a documentelor aferente acţiunilor de cooperare, 

documentele referitoare la dosarele administrative ale proiectelor depuse de beneficiari 

pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la ultimul act de plată şi cel mult până la 

închiderea Programului de finanţare. GAL va informa AM cu privire la locul unde sunt 

arhivate documentele şi va permite accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze 

controale şi verificări. În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL se regăsesc 

activităţile prevăzute în art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 precum şi 

activităţile prevăzute în Planul de acţiune. Sarcinile ce revin GAL conform art. 34 al 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt obligatorii şi esenţiale pentru implementarea cu 

succes a SDL, acestea vizează: 

a) Consolidarea capacităţii actorilor relevanţi de a dezvolta şi implementa operaţiunile, 

inclusiv promovarea capacităţilor lor de management al proiectelor prin: 

➢ organizarea de instruiri/cursuri/seminarii pentru actorii locali relevanţi în 

managementul de proiecte în vederea susţinerii dezvoltării economice durabile a 

comunităţii, sprijinirea mediului de afaceri şi asigurarea unui management performant 

pentru a dezvolta servicii care să fie prestate în interesul populaţiei; 

➢ informarea pentru conştientizarea opiniei publice din teritoriul GAL privind accesarea 

fondurilor europene acordate prin Programul LEADER, în special a potenţialilor beneficiari 

şi a beneficiarilor din mediul privat, dar şi a administraţiei publice locale, organizaţiilor 

profesionale, partenerilor economici şi sociali, organizaţii neguvernamentale; 

➢ activităţile care vor fi derulate de către Asociaţia ”GAL Tecuci” în vederea asigurării 

implementării SDL pentru perioada 2014-2020 se vor realiza atât prin angajaţii GAL care 

vor gestiona relaţiile cu publicul larg cât şi cu potenţialii beneficiari ai LEADER, prin 

realizarea activităţilor de informare, dar şi prin intermediul canalelor media; pagina de 

internet va fi actualizată cu informaţii privind activităţile ce urmează a fi realizate şi care 

au fost realizate; 

➢ angajaţii GAL investiţi cu atribuţii de animare vor realiza acţiuni de informare şi prin 

intermediul evenimentelor la care vor participa în calitate de invitaţi, respectiv vor face 

informări în cadrul Consiliilor Locale; 
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➢ efectuarea de schimburi de experienţă cu organizaţii/autorităţi publice din spaţiul UE 

care deţin experienţă semnificativă în absorbţia de fonduri nerambursabile pe Programul 

LEADER şi reprezintă un schimb de bune practici; 

➢ organizarea de seminarii tematice având în vedere perfecţionarea profesională în 

managementul fondurilor europene; 

➢ participarea la târguri, evenimente şi expoziţii naţionale şi internaţionale; 

b) Conceperea unei proceduri de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a unor criterii 

obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor; GAL va realiza selecţia proiectelor 

din cadrul SDL pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi 

imparţialitatea deciziei privind selecţia proiectelor aplicând criterii de selecţie adecvate 

specificului teritoriului prin intermediul Comitetului de Selecţie, alcătuit din membrii 

parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparenţă a procesului de 

selecţie, GAL va respecta condiţiile minime obligatorii de publicitate, care vor fi detaliate 

în procedura de selecţie. Asociaţia ”GAL Tecuci” îşi va elabora proceduri de selecţie 

proprii, nedisciminatorii şi transparente, în care va fi descris procesul de evaluare şi 

selecţie al proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor. Aceste proceduri 

vor fi aprobate de Consiliul Director, iar pentru transparenţă vor fi publicate pe pagina 

web a GAL-ului, pe mijloace de informare mass-media cu acoperire locală în judeţele 

Galați şi Vaslui, afişare la sediul GAL şi la sediile primăriilor partenere. Apelul pentru 

proiecte va intra în sarcina compartimentului tehnic care va întocmi calendarul lansării 

proiectelor, va elabora anunţul lansării de proiecte şi va urmări respectarea elementelor 

de vizibilitate specifice LEADER. Selecţia proiectelor va fi o activitate a Comitetului de 

Selecţie (CS) şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor (CSC), nominalizarea persoanelor 

care vor face parte din aceste structuri realizându-se de către CD/AGA prin 

decizia/hotărârea acestora. În cadrul procedurii de selecţie a proiectelor se va asigura 

promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, şi prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală. Preşedintele, membrii şi secretarul CS şi ai CSC au obligaţia 

de a respecta confidenţialitatea şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor. În cadrul 

procedurii de selecție se va respecta principiul conform căruia 51% din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice 

iar selecția se va realiza prin procedură scrisă. Pentru evitarea situaţiilor de conflict de 

interese în procesul de verificare/evaluare/ aprobare a cererilor de finanţare în cadrul 

unei proceduri de selecţie, nu au voie să fie implicate următoarele persoane: 

➢ cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanţi, 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care deţin părţi 

sociale ale unuia dintre solicitanţi; 

➢ cele despre care se constată că pot avea interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcurul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare. 

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 

angajată în orice fel de relaţie profesională sau personală cu promotorul de proiect sau 

are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte cu obligaţia de a 

prezenta o declaraţie în scris în care să explice natura relaţiei/interesului respectiv şi nu 

poate participa la procesul de selecţie a proiectelor. 
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c) Asigurarea, cu ocazia selecţionării operaţiunilor, a coerenţei cu Strategia de Dezvoltare 

Locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin acordarea de prioritate 

operaţiunilor în funcţie de contribuţia adusă la atingerea obiectivelor şi ţintelor strategiei. 

Măsurile finanţate de GAL au în vedere doar acele acţiuni/operaţiuni rezultate în urma 

analizei diagnostic şi care conduc la atingerea obiectivelor şi ţintelor strategiei. Echipa de 

evaluatori a GAL se va asigura că proiectele pentru care se solicită finanţare sunt bine 

justificate, respectă limitele strategice de dezvoltare a teritoriului, aduc beneficii 

măsurabile, abordează în mod integrat şi coerent problemele identificate la nivelul 

teritoriului.Ierarhizarea proiectelor se va realiza în funcţie de gradul de respectare a 

criteriilor locale de selecţie care creează plus valoarea strategiei. Trebuie avut în vedere 

că aceste criterii să fie aplicabile SDL-ului propus, să fie coerente şi relevante. Valoarea 

adăugată a abordării LEADER derivă din acele iniţiative locale care combină soluţii ce 

răspund problematicii identificate la nivelul teritoriului, reflectate în acţiuni specifice 

acestor nevoi (numai aceste acţiuni vor fi selectate). 

d) Pregătirea şi publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecţie: 

GAL va elabora un calendar anual estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL. 

Calendarul estimativ poate fi modificat, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, 

putând fi devansate sesiunile și modificate alocările în sensul creșterii sau diminuării 

acestora. Calendarul va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. GAL va publica apelul de 

selecție cu minim 30 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, 

conform priorităților descrise în strategie. Se vor lansa cu prioritate apeluri de selecție 

care vizează investițiile în infrastructura socială. Criteriile de selecție vor fi definite în 

cadrul apelului detaliat publicat pe site-ul GAL, iar acestea vor asigura îndeplinirea 

obiectivelor strategiei.În cazul în care GAL va solicita modificarea strategiei, acesta va 

lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei, după aprobarea acesteia de 

către AM (fără a fi obligatoriu ca la lansarea apelurilor de selecție să fie modificat 

Contractul de finanțare ca urmare a revizuirii strategiei.) 

e) Primirea şi evaluarea cererilor de finanţare şi a cererilor de plată depuse 

Primirea proiectelor la nivel de GAL se va face în format letric pe hârtie, și în format 

electronic, pe CD, conform anunţului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte şi 

ghidurilor solicitantului, de către unul din angajaţii GAL cu atribuţiuni în acest sens, 

menţionate în Fişa postului. Fiecare proiect va fi înregistrat într-un Registru. Numărul de 

înregistrare va fi menţionat pe exemplarul adresei de înaintare rămas la beneficiar. 

Evaluarea proiectelor se realizează de către doi experţi evaluatori (principiul „doi ochi”), 

angajaţi GAL, conform atribuţiilor avute în acest sens în Fişa postului, în baza unor 

proceduri de evaluare elaborate şi aprobate la nivel GAL. Evaluarea se va realiza cu 

respectarea principiilor privind evitarea conflictelor de interese.Termenul de evaluare a 

proiectelor, regulile privind estimarea punctajului (autoevaluarea/ prescoringul) şi alte 

aspecte administrative vor fi menţionate în procedura de evaluare/ ghidul 

solicitantului/apelul de selecţie. Cererile de plată depuse la GAL vor fi verificate numai 

din punct de vedere al conformităţii, de către un angajat GAL care nu are atribuții de 

evaluare a cererilor de finanțare în fișa postului, vor fi înregistrate în registru, iar fişa 

privind verificarea conformităţii va fi anexată dosarului administrativ ce va fi transmis 

AFIR (structurii teritoriale competente). 

f) Selectarea operaţiunilor, stabilirea cuantumului contribuţiei şi prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilităţii înainte de aprobare.În 
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termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, experţii evaluatori (cu sarcini în 

Fişa postului în acest sens) angajaţi GAL, întocmesc Raportul de selecţie și îl supun 

aprobării CS. Selecţia, stabilirea cuantumului contribuţiei precum şi celelalte măsuri 

(acţiuni administrative, stabilirea valorii publice totale a proiectelor eligibile, aplicarea 

criteriilor de departajare pentru proiecte cu acelaşi punctaj, etc) vor fi incluse în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi de soluţionare a 

contestaţiilor. Ulterior verificării Raportului de selecţie, CS va aproba Raportul final, după 

care acesta va fi postat pe pagina web a GAL şi vor fi notificaţi solicitanţii prvind 

rezultatele procesului de selecţie. Evaluatorii proiectelor vor respecta prevederile fișelor 

măsurilor și ale procedurilor de evaluare. 

g) Monitorizarea implementării SDL plasată sub responsabilitatea comunităţii şi a 

operaţiunilor spijinite şi efectuarea de activităţi specifice de evaluare.Evaluarea proprie şi 

monitorizarea permanentă vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficienţă 

şi eficacitate pentru a asigura un management adecvat şi pentru a performa în 

respectarea indicatorilor de evaluare a SDL: nivelul de contractare şi de plată, rata de 

eroare a evaluării proiectelor, gradul de realizare şi performanţa animării teritoriului, rata 

de eroare a confomităţii cererilor de plată. GAL va elabora anual un plan de evaluare în 

care se va analiza gradul de implementare a SDL. Echipa de implementare a SDL va avea 

următoarea componență: 

Manager general: coordonează și organizează activitatea GAL şi asigură respectarea 

cerinţelor procedurale în implementarea SDL.  

Manager de proiect: asigură activitatea de animare, promovare, informare și întâlnirile și 

alte acțiuni menționate în fișa postului; 

Agent de dezvoltare: responsabil de activitățile de animare și implementare SDL, spijină 

potenţialii beneficiari cu privire la ghiduri, formulare, documente, eligibilitate cheltuieli; 

asigură publicitatea la nivel de GAL a tuturor activităților (apeluri de selecţie, promovare 

SDL, etc.) prin toate mijloacele mas- media, inclusiv prin întreţinerea şi actualizarea 

paginii web proprii a GAL; 

Evaluator proiecte: responsabil cu verificarea, evaluarea cererilor de finanțare depuse, 

pregătește lucrările pentru CS;. 

Responsabil financiar: se ocupă de gestiunea financiar-contabilă a GAL-ului și întocmirea 

cererilor de plată și verifică conformitatea cererilor de plată ale beneficiarilor.  

Consultanţi externi – Auditor, pentru buna desfășurare a activităților GAL. 

În Anexa 8 la SDL sunt ataşate fişele de post a persoanelor angajate în baza unui contract 

individual de muncă, cu respectarea Codului Muncii, precum şi a legislaţiei cu incidenţă în 

materia reglementării conflictului de interese. Echipa GAL are următoarea organigramă:  
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

Planul de finanțare al SDL Asociația GAL Tecuci va fi constituit din două componente: 

Componenta A: 

• valoarea aferentă populației: 57.312 locuitori*19,84 euro/locuitor = 1.137.070 euro  

• valoarea aferentă teritoriului: 999,85 kmp*985,37 euro/kmp = 985.222 euro  

Total alocare financiară Componenta A: 2.122.292 euro. 

Componenta B  

Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție, 

exprimată în euro. (679.550) 

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

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

aceasta contribuie la îmbunătățirea calității vieții unui număr semnificativ de persoane din 

teritoriul GAL. De asemenea, în cadrul P6, vor fi create 7  noi locuri de muncă, prin 

intermediul Măsurilor , M4/6A, M5/6B, M6/6B prin P1, măsura 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.  

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.  

P2 are o alocare de 264.014 euro (9,42 %) fiind a treia prioritate ca importantă în cadrul 

SDL. Această prioritate va fi indeplinită doar prin intermediul Măsurii M2/2B. 
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Plan de finantare cumulat COMPONENTA A si COMPONENTA B 

 

 

 

MĂSUR

A 

INTENSITATE

A SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL

Ă/ MĂSURĂ 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL/PRIORITAT

E  

EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ(%

) 

1 M1/1B 100% 18.813 

 

18.813 

 

0,67 

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

3 

  

 

0 

 

 

1.958.648  

69,91 

 

M4/6A 100% 300.000 

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 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul 

SDL 

Procedura de evaluare și selecție cuprinde informații referitoare la componența și 

obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, 

informații legate de primirea și evaluarea proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele de 

selecție, etc. Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de 

Selecție, format din membrii parteneriatului. 

Componența Comitetului de Selecție (CS) și a Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor (CSC) se stabilește prin Hotărârea membrilor Consiliului Director al GAL. CS 

este alcătuit astfel: 7 membri (3 reprezentanți ai administrației publice, 4 reprezentanți 

ai sectorului privat și ai societății civile) și 7 înlocuitori. Președintele CS, este președintele 

Asociației ”GAL Tecuci” și avizează Rapoartele de selecție. CSC este alcatuită astfel: 3 

membri (un reprezentant al administrației publice, 2 reprezentanți ai sectorului privat și 

ai societății civile) și 3 înlocuitori.  
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La selecția proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel putin 50% din 

parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

În situația în care persoana desemnată în CS sau în CSC nu poate participa, din motive 

obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face prin convocarea 

supleantului (înlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului. Secretariatul CS și al CSC 

este îndeplinit de către unul dintre angajații GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor. 

Președintele, membrii și secretarul CS și ai CSC au următoarele obligații: de a respecta 

confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor 

se face numai de către președinte și membri în unanimitate; consemnarea de către 

secretar într-un proces verbal a deciziilor adoptate în cadrul CS și a CSC. 

Primirea și evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea și 

implementarea SDL, precum și de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele 

formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizează de către evaluatorii din cadrul 

GAL-ului în conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Dosarul cererii de 

finanțare este depus în perioada de depunere specificată în apelul de selecție, la sediul 

GAL de către reprezentantul legal al potențialului beneficiar. Dacă unul din proiectele 

depuse pentru selectare aparține unuia din membrii CS/CSC, în această situație persoana 

(organizația în cauză) nu va face parte din CS/CSC și va fi înlocuit de un membru supleant. 

Rapoartele de Selecție. 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 in cazuri 

justificate in baza aprobarii acesteia de către  presedintele GAL.CSC  va aproba  Raportul 

de selecție final, în maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării contestatiilor 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 si/sau 

selectate, sau neselectate în baza soluționării contestațiilor.GAL va publica pe pagina web 

Raportul de Selecție Final, in maxim 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către 

membrii CSCși va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție 

prin notificări. 

GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a 

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu 

există proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile 

este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție și când nu există 

condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

 

PARTENERI PUBLICI 28,5% 
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Partener Funcția în CS Tip/Observații 

UAT Pochidia  Membru Titular 

UAT Cudalbi Membru Supleant 

UAT Cosmești Membru Titular 

UAT Cerțești Membru Supleant 

PARTENERI PRIVAȚI 43% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

II Cotan Petru Valeriu Membru Titular 

PFA Petrică Emilia Membru Supleant 

II Ciuciu Radu Membru Titular 

II Ciuciu Gheorghe Membru Supleant 

II Bălan Dragoș Membru Titular 

II Blaga Ioan Vladimir Membru Supleant 

SOCIETATE CIVILĂ 28,5% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Asociația ”INFORURAL” Membru Titular 

Asociația Culturală ”COSGAL” Membru Supleant 

Asociația ”ÎNCOTRO” Membru Titular 

Asociația rromilor ”INIMĂ DE RROM” Membru Supleant 

PERSOANE FIZCE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Nu este cazul   

 

 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislației naționale  

Asociația ”GAL Tecuci” își propune evitarea posibilelor conflicte de interese în 

conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011. Prezentul capitol 

tratează modalităţile prin care vor fi evitate posibilele conflicte de interese şi restricţiile 

impuse persoanelor implicate în elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea proiectelor 

precum şi celor implicate în verificarea conformităţii cererilor de plată, inclusiv în 

realizarea achiziţiilor la nivelul GAL. 

Situaţiile generale de conflict de interese în cadrul activităţii GAL pot apărea pe parcursul 

aplicării procedurilor de atribuire şi în procesul de elaborare/evaluare/selecţie sau 

aprobare a unui proiect, respectiv verificarea conformităţii cererii de plată. 

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 

angajată în orice fel de relaţie profesională sau personală cu beneficiarii proiectelor sau 

are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte cu obligaţia de a 

prezenta o declaraţie în scris în care să explice natura relaţiei/interesul respectiv şi nu 

poate participa la procesul de selecţie a proiectelor. 

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita potenţialul conflict 

de interese în implementarea SDL va exista o separare adecvată a responsabilităţilor, în 

aşa fel încât: cei implicaţi în elaborarea proiectului nu vor fi implicaţi în procesul de 

selecţie sau de aprobare a acestuia, cei implicaţi în elaborarea, evaluarea, selecţia sau 

aprobarea proiectului nu vor fi implicaţi în verificarea cererilor de plată.  
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Persoanele implicate vor completa o declaraţie pe propria răspundere privind evitarea 

conflictului de interese, declaraţie valabilă şi în cazul procedurilor de atribuire (achiziţii). 

În procesul de elaborare/evaluare/selecţie/aprobare a proiectului şi verificare a cererilor 

de plată, pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese, se va menţine un mecanism de 

lucru cu următoarele reguli de bază: 

1) experţii care evaluează cererile de finanţare, respectiv verifică conformitatea cererilor 

de plată, nu pot fi solicitanţi (beneficiari) în același timp şi/sau nu pot acorda servicii de 

consultanţă unui solicitant; 

2) nu au dreptul să realizeze evaluarea, aprobarea şi verificarea cererilor de finanţare şi a 

cererior de plată următoarele persoane: 

➢ cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori 

de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

➢ soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre 

solicitanţi; 

➢ cele despre care care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare şi a conformităţii cererilor de plată. 

3) beneficiarii nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau de a avea relaţii contractuale 

cu persoanele juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor 

de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 

luni de la finalizării contractului de finanţare. 

 


