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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor 

strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc.) – Max. 3 pag. 

 

Strategia de dezvoltare locală elaborată de către Asociaţia Grup de Acţiune Locală 

"Colinele Tutovei " propune  soluţionarea unor probleme de ordin social şi economic. Pentru 

elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi stabilirea nevoilor de dezvoltare, un rol 

important în cadrul parteneriatelor public-private îl ocupă administraţia publică locală. 

 Astfel, în unele primării a fost creată prin Hotărâre a Consiliului Local funcţia de agent 

de dezvoltare locală (interfaţa între administraţia publică şi comunitate), ce are ca principale 

atribuţii:  

 analiza situaţiei locale pentru a identifica soluţiile adecvate în scopul rezolvării 

problemelor care frânează dezvoltarea locală;  

 elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală;  

 furnizarea serviciilor de informare, consultanţă și promovare la nivel local. 

 GAL Colinele Tutovei în perioada de programare anterioară a implementat cu succes 

62 de proiecte în sectorul public şi privat. Investiţiile realizate au condus la progresul social al 

zonei, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a rezervelor naturale, păstrarea 

unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică, ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 

culturală şi păstrarea tradiţiilor. 

Strategia, pe care acum o propune spre implementare, păstrează liniile de dezvoltare 

economică a teritoriului prin măsuri care sprijină domeniul agricol şi cel al IMM, dar dezvoltă 

o serie de sectoare noi cum ar fi: 

 Economie locală: 

o Promovarea produselor locale ca şi produse tradiţionale; 

o Promovarea asociativităţii în rândul fermierilor; 

o Acces la utilizarea tehnologiilor informatice în bandă largă. 

 Turismul: 

o promovarea turismului de week-end organizat în zona ariilor protejate Natura 2000; 

o Promovarea turismului cultural; 

o Crearea unui centru de informare turistică. 

 Activităţi sociale: 

o Centru multifuncţional, unde pot fi promovate o serie de meştesuguri specifice 

zonei, dar işi pot petrece şi timpul liber persoanele dezavantajate (bătrâni, copii). 

Măsurile cuprinse în SDL sunt complementare cu strategii relevante pentru teritoriu și 

cu alte Fonduri structurale după cum urmează: 

 Măsurile M1/2A "Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole 

prin creşterea competivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a 

calităţii produselor obţinute" și M2/2B "Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii 

agricole, prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri" răspund strategiilor de dezvoltare 

locală a comunităților, strategilor județene Bacău și Neamț dar și PNDR www.primaria-

colonesti.ro/fisiere/pagini_fisiere/Colonesti.pdf, 

www.primariastanisesti.ro/strategie%20locala.pdf, www.valeaursului.ro/strategia-

http://www.primaria-colonesti.ro/fisiere/pagini_fisiere/Colonesti.pdf
http://www.primaria-colonesti.ro/fisiere/pagini_fisiere/Colonesti.pdf
http://www.primariastanisesti.ro/strategie%20locala.pdf
http://www.valeaursului.ro/strategia-de-dezvoltare-locala-2014-2020/
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de-dezvoltare-locala-2014-2020/, www.csjbacau.ro/localitati, 

www.cjneamt.ro/Strategii 

 Măsura M5/4A "Investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor 

naturale protejate" este complementara cu programul POS Mediu, programul 

"Dezvoltare durabilă" finanțat de FDSC www.fonduri-

structurale.ro/Document_Files/mediu/.../g71qf_POS_Mediu_RO.pdf 

 Măsura M6/6A "Înfiinţarea şi consolidarea activităţilor non-agricole de interes local" 

răspunde strategiilor de dezvoltare locală a comunităților, strategilor județene Bacău și 

Neamț, PNDR și este complementară cu programele de finanțare bancabile pentru IMM, 

Programul național pentru IMM, Politicile și Programele cadru pentru IMM dezvoltate de 

Comisia Europeană www.aippimm.ro/categorie/programe/, 

www.finantare.ro/oportunitati-de-finantare-pentru-imm-uri.html. 

 Măsura M7/6B "Dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică 

plasată sub responsabilitatea comunităţii" răspunde strategiilor de dezvoltare locală a 

comunităților, strategilor județene Bacău și Neamț. Pentru asigurarea sustenabilităţii 

proiectelor cu impact social depuse pe măsura prin care se propune realizarea unei 

Intreprinderi socială/Centru vocaţional, beneficiarul poate solicita finanţare prin Axa 5 

POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condiţiilor specifice POCU 

www.finantare.ro/pocu-2014-2020-ghidul-solicitantului-ap-4-dezvoltare-locala-integr. 

 Măsura M8/6B  "Dezvoltarea socială, cultural-turistică  a comunităţilor" răspunde 
strategiilor de dezvoltare locală a comunităților, strategilor județene Bacău și Neamț 
și este complementar cu Fondul Cultural Național (AFCN) www.afcn.ro/ 

 Măsura M9/6C "Investiţii în infrastructura în bandă largă şi  acces la internet" ţine cont 

de Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, în acord cu obligaţiile privind infrastructura de 

broadband, asumate de România prin Acordul de Parteneriat 

www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategia_nationala_privind_Agenda_Digitala_p

entru_Romania_2020.pdf; 
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