
                                                                                          

ASOCIAŢIA 
,, VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI” 

 

 

Împreună suntem mai buni! 

,,MISIUNEA NOASTRĂ ESTE ACEEA DE A CREŞTE CALITATEA VIEŢII OAMENILOR 

 DIN VALEA TUTOVEI ŞI ZELETINULUI PRIN VALOAREA MUNCII LOR” 

COMUNELE  MEMBRE GAL: 

Băcani, Ciocani, Coroieşti, Ghergheşti, Iana, Ibăneşti, Iveşti, Perieni, Pogana, Pogoneşti, Puieşti, 

Voineşti, Tutova din judeţul Vaslui şi comunele Podu Turcului si Glăvăneşti din judeţul Bacau.                                     
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Măsura 3.1 – Diversificare in sectorul nonagricol pentru agricultori 

Sprijinul din cadrul măsurii se axează pe activități de producție, meșteșugărești, agro-turistice şi 

prestarea de servicii de către fermieri, care, pe lânga veniturile din activitaţi agricole să poata 

realiza si alte venituri din activitati neagricole. 

Suma totala alocata pe M 3.1 a fost  de 100.000 € 

 

În cadrul apelului de selecţie pe această măsură au fost depuce nouă proiecte eligibile din care au 

fost selectate pentru finanţare şi au primit deja prima tranşa de ălată doua proiecte in valoare de 

100.000euro. 

- Proiectul cu titlul ,,DOR DE IE,, beneficiar IA TRADIŢIONALĂ SRL prin reprezentant 

legal Puiţel Alina Doiniţa din comuna Iana propune prin planul de afaceri, dotarea cu 

utilaje aferente activităţii de confecţionat ii tradiţionale, promovarea activitatii dar si 

crearea de locuri de munca. Astfel, proiectul contribuie la diversificarea economiei rurale 

prin creşterea numărului de microdeintreprinderi in sectorul non-agricol si crearea de 

locuri de munca in spaţiul rural. La această dată proiectul este finalizat  si a primit o 

valoare  nerambursabila de 45.000euro. Beneficiara şi-a achiziţionat din prima tranşă de 

plată utilajele necesare desfăşurării activităţii ( maşina de cusut, maşina de surfilat, 

maşina electrică de croit, staţie de călcat) şi are  trei oameni angajati în vederea continuarii 

activitatii.  



                                   
 

 

 

- Proiectul cu titlul ,, Cusaturile Alexandrei “ depus de  solicitantul Atelier Confectii S&G 

SRL este in faza de implementare, a primit prima transa de plata in valoare de 

35.000euro, bani cu care si-a achizitionat masini de cusut, surfilat, croit, brodat, masa de 

calcat, materie prima pentru inceperea activitatii. Activitatea principala se axeaza pe 

confectionare lenjerii brodate, trusouri pentru copii, etc. 
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