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CAPITOLUL II: Componenţa parteneriatului – Max. 2 pag. 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală "Colinele Tutovei" este un parteneriat public privat 

constituit în scopul cooperării dintre autorităţile publice locale şi sectorul privat, respectiv 

organizaţii non-guvernamentale, asociaţii ale producătorilor, în vederea realizării şi 

implementării SDL-ului, care produce efecte pozitive pe piața forţei de muncă şi în 

dezvoltarea locală. 

Misiunea GAL-ului în perioada 2014-2020 constă în animarea teritoriului, dezvoltarea 

societăţii civile, implementarea măsurilor anti-sărăcie, furnizarea de servicii sociale, 

stimularea asocierii. 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală "Colinele Tutovei" a fost constituită în anul 2012 în 

baza OG 26/2000, având în componenţă 79 de parteneri publici şi privaţi, din care 20 

parteneri publici din judeţele Bacău şi Neamţ. În perioada 2013-2015 în baza Deciziei de 

autorizare nr. 62484/07.01.2013, emisă de MADR-AM, a desfăşurat activităţi specifice 

implementării măsurii 41-Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, 421-Implementarea 

proiectelor de cooperare şi 431.2-Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea 

teritoriului. Prin Contractul de finanţare nr. C4312021210448412/11.02.2013 încheiat cu AFIR 

GAL-ul a gestionat un buget de 2.850.000 euro, absorbit în proporţie de 99%. 

În anul 2015 asociaţia a accesat sub-măsura M19.1, în baza Deciziei de finanţare 

D19100000011510400001/06.01.2016 încheiată cu AFIR pri care a beneficiat de finanţare 

pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 este elaborată pentru un parteneriat 

constituit pe structura vechiului GAL dar care a suferit din motive bine întemeiate modificări. 

Noua structură de parteneriatului este constituită legal şi înregistrată la Judecătoria 

Bacău, Secţia Civilă prin încheierea nr.8/PJ/2016 pronunţată la data de 19.02.2016 în dosarul 

nr.15749/180/2015. 

Noul parteneriat este format din 88 87 de parteneri, după cum urmează: 

• Parteneri publici 25,0025,29 % - respectiv Consiliul Judetean Bacau si 21 primării; 

• Parteneri privați 75,0074,71 % - respectiv 66 65 de parteneri. 

Parteneriatul public  este constiuit din 22 parteneri publici – Județul Bacău, prin Consiliul 

Județean Bacău, primăria Valea Ursului, situată în partea de sud-est a județului Neamț și 20 

primării: Berești Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Itești, Izvoru Berheciului, Lipova, 

Negri, Odobești, Oncești, Parincea, Plopana, Prăjești, Roșiori, Săucești, Secuieni, Stănișești, 

Traian, Ungureni, Vultureni, situate în partea de nord-est şi centru a județului Bacău.  

Implicarea sectorului public asigură coerență în vederea dezvoltării unitare a 

teritoriului și poate da un randament sporit strategiei prin creșterea capacității de inovare și 

competitivitate. Este sectorul prin care teritoriul se relansează, se modernizează din punct 

de vedere economic, cresc veniturile populației, activele sunt gestionate eficient, având la 

bază promovarea concurenței între operatorii economici. 

Partenerii privaţi sunt reprezentaţi de: 

• Reprezentanţi autorizaţi din sectorul privat (54,5555,17 %): 

o Domeniul agricol 30,6831,04%; 

o Industrie şi construcţii 5,685,75 %; 

o Servicii 10,2310,34%; 

o Comerţ 7,968,04%; 
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• Reprezentanţi autorizaţi ai societăţii civile (11,3611,49%): 

o Organizație care reprezintă interesul tinerilor-Asociația Muguraș Săuceştean 

1,131,15%. 

Asociație culturală avand ca obiectiv sprijinirea tineretului prin desfăşurarea de activităţi de 

promovare şi educare, dar şi realizarea de activităţi de consiliere profesională şi indrumare 

vocaţională în favoarea tinerilor. 

o Organizații care reprezintă interesul femeilor și tinerilor– Asociația Arca Postel, 

Asociația Speranța Vieții  2,272,30%. Desfăşoară acţiuni social-caritabile în favoarea 

persoanelor defavorizate (femei), acordă consiliere persoanelor abuzate fizic și 

psihic, a adolescenţilor în vederea orientarii profesionale şi şcolare. 

o Organizații  în domeniul protecţiei mediului - Fundația pentru Dezvoltare Rurală, 

Asociația Teiul Plopana, Asociația Proprietarilor de Pădure "Poenița" Berești-Bistrița 

Asociația Valea Dunăvățului  3,413,45%. Desfăşoară activităţi de informare, 

sensibilizarea şi educarea comunităţii locale privind protectia mediului, protecţia 

fondului forestier şi funciar, prevenirea eroziunii şi degradării solului.  

o Asociații ale crescătorilor de animale și ale producătorilor agricoli - Asociația 

Zootehnică Traian, Asociația AgrozooAgro Ungureni, Asociația Agrozoo Plopana, 

Societatea Agricola Sturza  4,554,59%. Oamenii din cadrul acestor organizaţii sunt 

implicați ca indivizi și contribuie prin propriul sistem de valori la  dezvoltarea 

zonei,joacă un rol constructiv în societate. Este sectorul care aduce o contribuție 

importantă comunității prin susținerea inițiativei individuale 

• Reprezentanţi autorizaţi ai entităţilor provenite din afara spaţiului eligibil LEADER 

care demonstrează interesul şi implicarea în dezvoltarea teritoriului (6,826,90%): 

o Domeniul agricol 1,141,15%; 

o Industrie şi construcţii 1,141,15%; 

o Servicii  3,403,45%; 

o Reprezentanţi autorizaţi ai societăţii civile care reprezintă interesele minorităţii 

rrome - Asociația Romilor Creștini Calea Adevărul și Viață 1,141,15%. Prin acțiunile 

sale încurajează etnia rromă să participe activ la viața comunității și să respecte 

valorile democratice fundamentale ale teritoriului în care trăiesc. 

• Persoane fizice relevante, cu domiciliul în teritoriul acoperit de parteneriat care 

demonstrează contribuţia pe care o pot aduce în dezvoltarea locală (2,271,15%). 

Participarea celor două persoane fizice reprezentative d-nul Răileanu Cătălin Vasilică din 

comuna Dămieneşti şi d-nul Afrenţoaie Ştefan din comuna Săuceşti, vine ca concept de 

participare cetățenească bazată pe necesitatea consultării și a acestei categorii care 

formeazăde fapt majoritatea în mediul rural.  

Sectorul privat este un investitor important la nivelul teritoriului care asigură locuri de 

muncă.Consultarea permanentă a acestuia este foarte importantă în vederea stabilirii 

priorităților investiționale ale teritoriului, întrucât este sectorul prin care teritoriul se 

relansează, se modernizează din punct de vedere economic și care contribuie la creșterea 

veniturilor populației, la gestionarea eficientă a activelor, într-un climat concurențial 

stimulativ. 

  

 
Structura parteneriatului este echilibrată, partenerii privaţi prin activităţile pe care le 

desfăşoară acoperă atât domeniul agricol căt şi cel non-agricol (comerţ, servicii, 

industrie, administraţie locală, invăţământ, societate civilă). 

 


