
                                                                                          
 

ASOCIATIA 

„VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI” 

„Misiunea noastra este aceea de a creste calitatea vietii oamenilor din Valea Tutovei si 

Zeletinului prin valoarea muncii lor.” 

In septembrie 2012, planul de dezvoltare locala al Asociatiei “Valea Tutovei si 

Zeletinului” a fost selectat ca proiect eligibil pe pozitia 3 in lista a 73 de organizatii din tara care 

vor primi o finantare de 2.850.000 euro. 

GAL Valea Tutovei si Zeletinului va implementa proiecte in valoare de 2.550.000 euro, 

iar 300.000 euro vor fi necesari pentru functionarea organizatiei. 

Planul de dezvoltare locala prevede implementarea a cel putin 92 de proiecte pe Masura 

41, avand ca obiective: 

- instalarea tinerilor fermieri; 

- impadurirea terenurilor agricole; 

-sprijinirea fermelor de semi – subzistenta;  

-modernizarea exploatatiilor agricole; 

-procesarea produselor agricole;  

-sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi; 

-incurajarea activitatilor turistice; 

- modernizarea satului; 

-cooperare cu alte GAL-uri din tara si strainatate. 

Populatia existenta in spatiul “Valea Tutovei si Zeletinului” este de 40.948 de locuitori, 

suprafata teritoriului este de 803,54 kmp, iar densitatea populatiei este de 51 locuitori/kmp. Sunt 

patru comune care fac parte din zonele defavorizate: Gherghesti, Ibansti, Puiesti, Voinesti. 

Asociatia a fost constituita din 59 de membri: 13 consilii locale, 40 inteprinderi mici, 

mijlocii si persoane fizice autorizate, 5 organizatii non-guvernamentale si o persoana fizica. 

Dupa domeniile de activitate, firmele si organizatiile nonguvernamentale sunt: 29 firme si 

persoane fizice autorizate de profil agricol, doua firme private din sectorul forestier, 9 firme din 

domeniul economic, o organizatie de mediu, doua organizatii culturale, o organizatie a 

minoritatilor, o organizatie agricola. 

Comune membre GAL: Bacani, Ciocani, Coroiesti, Gherghesti, Iana, Ibanesti, Ivesti, 

Perieni, Podu Turcului, Pogana, Pogonesti, Puiesti si Voinesti. 



                                                                                          
 

MASURA 411.12 

„Instalarea tinerilor fermieri” 

Nr. de proiecte prevazute -13; 

Valoare totala alocata/masura -390.000 E 

 

MASURA 411.21 

„Modernizarea exploatatiilor agricole” 

Nr. de proiecte prevazute -7; 

Valoare totala alocata/masura -280.000 E 

 

MASURA 411.23 

„Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” 

Nr. de proiecte prevazute -3; 

Valoare totala alocata/masura -120.000 E 

 

MASURA 411.41 

„Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” 

Nr. de proiecte prevazute -13; 

Valoare totala alocata/masura -97.500 E 

 

MASURA 411.42 

„Infiintarea grupurilor de producatori” 

 

 



                                                                                          
 

MASURA 412.21 

„Prima impadurire a terenurilor agricole” 

Nr. de proiecte prevazute -1; 

Valoare totala alocata/masura – 61.724 E 

 

MASURA 413.12 

„Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro –intreprinderi” 

Nr. de proiecte prevazute -6; 

Valoare totala alocata/masura 280.500 E 

 

MASURA 413.13 

„Incurajarea activitatilor turistice” 

Nr. de proiecte prevazute -1; 

Valoare totala alocata/masura – 85.000 E 

 

MASURA 413.22 

„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” 

Nr. de proiecte prevazute -46; 

Valoare totala alocata/masura – 1.193.516 E 

 

MĂSURA 421 – 

„Implementarea proiectelor de cooperare” 

Nr. de proiecte prevazute -2; 

Valoare totala alocata/masura – 40.800 E 


