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                               Asociatia “Valea Tutovei si Zeletinului”  

Reprezintă un parteneriat public – privat, constituit din reprezentanţi ai sectorului public, privat 

şi ai societatatii civile, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care va implementa o strategie 

pentru dezvoltarea teritoriului: Bacani, Ciocani, Coroiesti, Gherghesti, Glavanesti (jud. Bacau), 

Iana, Ibanesti, Ivesti, Perieni, Podu Turcului (jud. Bacau) , Pogana, Pogonesti, Puiesti , Tutova si 

Voinesti. 

Planul de dezvoltare locala prevede implementarea de proiecte pe 9 masuri , printre care:  

 

Masura 1- Formare și informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol 

Conform analizei SWOT, populația din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului desfăşoară 

preponderent activități agricole, însă, pentru a se înregistra o performanță în acest domeniu de 

referință, fermierii cu exploatații mici și mijlocii au nevoie de formare profesională în domeniul 

agricol. 

Formarea profesională va sprijini măsurile destinate exploatațiilor agricole în vederea creșterii 

competitivității agricole, a productivității și va sprijini încurajarea consolidării cunoștințelor 

fermierilor în teme de interes, metode și practici. 

Solicitanții pentru acest tip de proiect pot fi entități publice sau private (inclusiv ONG) care 

activează în domeniul formării profesionale a adulților şi, după caz, prestează servicii de 

organizare a activității de informare, schimb de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute 

în fişa măsurii.  

 Societate civilă  

 Entități private 

 Entități publice  

Beneficiari indirecți: Persoane care desfăşoară activități în domeniul agricol și agro-alimentar din 

teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

Masura 2.1 Modernizare ferme de semi-subzistență 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor fermieri 

posibilitatea de a face față competitivității din sectorul agricol și de a-și îmbunătăți performanța 

economică, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen 

lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace . 

Măsura M 2.1 asigură achiziționarea dotărilor necesare, în scopul alinierii la standardele ridicate, 

eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin această măsură se asigură 

accesul la inovare, dezvoltare economică, cu implicare în îmbunătățirea calității vieții, crearea și 
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păstrarea locurilor de muncă, încurajarea persoanelor să rămână în mediul rural sau să se întoarcă 

și să dezvolte afaceri. 

Beneficiarii direcți: 

 Entități private (fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică după 

definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate). 

 

Masura 2.2 Modernizare exploatații agricole 

Măsura M 2.2 asigura dotarea necesară in scopul adaptării la standarde ridicate, eficientizării 

costurilor si creșterii veniturilor exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului. De asemenea, prin această măsura se oferă acces la inovare, dezvoltare economica 

cu implicare in îmbunătățirea calității vieții, crearea si păstrarea locurilor de munca, încurajarea 

populației sa rămână in mediul rural sau sa se întoarcă din străinătate si sa dezvolte o afacere. 

Beneficiarii direcți:  

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate cu activitate pe teritoriul GAL Valea 

Tutovei şi Zeletinului; 

 cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 

membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

Beneficiari indirecți: 

 Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din teritoriul 

GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

 Producători agricoli individuali din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

Masura 2.3 Reînnoirea generației de fermieri   

Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole va avea un impact semnificativ asupra 

teritoriului GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității 

acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără de fermieri 

poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor.  

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor tineri fermieri 

posibilitatea de a intra pe piața din sectorul agricol și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, 

se va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului 

din categoria zonelor sărace (CS 1.2). 

Beneficiarii direcţi: 

 Entități private:  

 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 și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

 

 

 


