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Nr. 115 din 25.03.2013 

COMUNICAT 
 

 

GAL „Colinele Tutovei” organizează acţiuni de informare prin organizarea de 

seminarii 

 

Grupul de Acţiune Locală Colinele Tutovei, judeţul Bacău, anunţă organizarea de 

seminarii dedicate publicului interesat cu privire la proiectele ce pot fi finanţate în 

baza primelor sesiuni de proiecte lansate în perioada 15.04.2013 – 30.05.2013 pentru 

următoarele Măsuri din cadrul Planului de Dezvoltare Locală: 

 Măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri 

 Măsura 41.141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

 Măsura 41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

 Măsura 41.121 – Modernizarea exploataţiilor agricole 

 Măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

Seminariile se vor desfăşura după următorul program: 
 

Nr. 

Crt 
Data 

Ora de 

începere 
Locaţia 

Teritoriu arondat 

1 28.03.2013 09
00

 
 Primăria comunei 

Onceşti 

Filipeni, Izvoru 

Berheciului, Onceşti, 

Vultureni, Stănişeşti 

2 29.03.2013 09
00

 Primăria comunei 

Plopana 

Plopana, Odobeşti, 

Coloneşti, Lipova 

3 02.04.2013 09
00

 Primăria comunei 

Parincea 

Parincea, Ungureni, 

Horgeşti 

4 03.04.2013 09
00

 Primăria comunei 

Dămieneşti 

Damieneşti, Negri, Valea 

Ursului, Roşiori 

5 05.04.2013 09
00

 Primăria comunei 

Saucesti 

Săuceşti, Traian, Prăjeşti, 

Secuieni 

Întâlnirea cu caracter public se adresează atât Administrațiilor Publice Locale cât și 

potențialilor beneficiari privați (firme, ONG-uri, şi persoanelor fizice) situate în 

teritoriul GAL-ului “Colinele Tutovei”. 

Totodată seminariile se adresează persoanelor care doresc să îşi dezvolte o afacere în 

domeniul agricol, zootehnic, meşteşugăresc etc., prin obţinerea de fonduri 

nerambursabile pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei măsuri lansate în 

cadrul apelurilor de selecție. 



Pentru mai multe informaţii despre eveniment puteţi apela numărul de telefon 

0745345518, persoană de contact: d-l Mircea Sprianu, email: 

mircea.sprianu@galcolineletutovei.ro, sau numărul de telefom 0740836126, persoană 

de contact: d-l Solomon Bogdan, bogdan.solomon@galcolineletutovei.ro.  
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