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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 3.1 - Diversificare în sectorul non-agricol pentru agricultori 

Urmărește să stimuleze mediului de afaceri rural, în special privind crearea de activități 

productive (inclusiv în sectoare cu potențial de creștere) şi furnizarea de servicii primare pentru 

populație.  

 

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

prestarea de servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii familiei acestora 

vor fi încurajați să își diversifice activitatea către sectorul non-gricol. 

 

Beneficiarii acestei masuri sunt: 

 Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

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

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

ups); 

 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); 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural. 

 Masura 3.2- Dezvoltarea de întreprinderi mici 

Aceasta masura urmărește să stimuleze mediul de afaceri din teritoriul GAL, contribuind astfel la 

dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, 

creșterea veniturile populației. 
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De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și 

diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii 

veniturilor și creării de alternative ocupaționale. 

Beneficiarii direcți: 

 Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din teritoriul GAL; 

 Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul 

unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru 

organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

 Medicul uman cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul unui 

cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 124/1998 privind 

organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. 

 

Beneficiarii indirecți: 

 Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 

 Populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a serviciilor/produselor. 

 

Masura 3.3 - Dezvoltare locală în mediul rural 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate în 

analiza SWOT la nivelul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului și vor îmbunătăți în final condițiile 

de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care locuiesc în acest 

teritoriu. 

Renovarea şi dezvoltarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, creşterii atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale. Pentru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale 

de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi 

implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale. 

 

În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și de nevoile 

identificate și transpuse în SDL. 

Beneficiari direcți:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională   

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 
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 Masura 3.4 - Susținerea incluziunii sociale 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, Conservarea 

mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor 

publice locale, Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite, Realizarea incluzunii sociale. 

Proiectele depuse pe măsura 3.3 vor avea în vedere rezolvarea problemele privind incluziunea 

socială de la nivelul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului și urmăresc să îmbunătățească în final 

condțiile de trai pentru diferitele grupuri etnice care se află în situații de segregare. 

 

Valoarea adăugată rezidă în importanța problematicii asupra căreia se urmărește a se interveni – 

incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului și 

impactul amplu pe care această măsură îl va avea asupra comunității. 

Beneficiari direcți:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

 

Beneficiari indirecți: 

 Populația de etnie romă din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

Acțiuni eligibile: 

 Înființarea,amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație rromă; 

 Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice în comunitățile cu 

populație rromă etc.; 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatile izolate de 

rromi in scopul accesului catre scoli, centrele comunale sau deplasare catre locuri de munca, 

eventual amenajarea unei statii de autobuz locale; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunitatilor de rromi; 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă 

in comunitatile de rromi;  

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, in comunitatile de rromi. 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale in comunitatile cu populatie 

majoritara a minoritatii rome. 
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 Imbunatatirea sigurantei publice prin inființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin sistemele de supraveghere. 

 

Masura 3.5- Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea in vedere rezolvarea problemelor identificate in 

analiza swot la nivel de GAL și vor imbunatati in final conditiile de trai si vor crea cadrul ideal 

pentru cresterea bunastarii celor care locuiesc in acest teritoriu. 

Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari si a oportunitatilor identificate in 

analiza SWOT in vederea eliminarii punctelor slabe si diminuarii sau contracararii amenintarilor. 

In Ghidul masurii se va preciza ca toate proiectele sa tina cont de specificul local si de nevoile 

identificate si transpuse in SDL. 

 

Beneficiarii direcți:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare. 

 

 

Beneficiarii indirecți: 

 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Acțiuni eligibile: 

 Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;  

 Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul 

în care expertiza tehnică o recomandă. 

 Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) unor centre sociale  care pot depune cerere de 

finanțare si pe POCU pentru cheltuieli de funcționare. 

 

 


