GRUPUL DE ACIUNE LOCALĂ

SIRETUL VERDE
Proiecte finanate prin Programul Leader

Asociaţia Grupul de Aciune Locală
Siretul Verde este autorizată să
implementeze strategia de dezvoltare
locală a unui teritoriu care acoperă 9
unităi administrativ - teritoriale din
judeele Vrancea și Galai: Rugineşti,
Pufeşti, Mărăşeşti, Garoafa, Movileni,
Vânători, Suraia, Bilieşti, Vulturu. În
luna ianuarie 2012, asociaţia a
semnat contractul de finanţare
nerambursabilă cu Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
în cadrul Sub-Măsurii 431.2
"Funcţionarea Grupului de Acţiune
Locală, dobândirea de competenţe
şi animarea teritoriului".

Începând cu anul 2012,
GAL Siretul Verde a lansat periodic
sesiuni de depunere a proiectelor,
fiind selectate spre finanare 86 de
proiecte din toate localităile
teritoriului. Până în acest moment, au
fost deja semnate cu Agenia de
Finanare a Investiiilor Rurale (fosta
APDRP) 67 de contracte de finanare
cu beneficiari ai GAL Siretul Verde.
Valoarea publică a contractelor
semnate se ridică la 2.134.452 euro.

Proiecte finanţate prin programul LEADER
în teritoriul GAL Siretul Verde
Măsura 4.141 - "Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenă"
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Proiecte finanţate
prin programul
LEADER în teritoriul
GAL Siretul Verde
Măsura 4.121
- Modernizarea
exploataţiilor
agricole

1. Titlul proiectului: Modernizare exploataţie agricolă Banciu Lucian
Beneficiar: Lucian Banciu
Descriere: În anul 2012, beneficiarul Lucian Bancu, din comuna satul Maluri, com. Vulturu
deţinea în exploataţie 43,78 de ha de teren arabil, atât în proprietate cât şi în regim de
arendă. Prin proiectul depus la GAL Siretul Verde au fost achiziţionate noi utilaje necesare
exploataţiei agricole (combinator, plug reversibil cu 4 trupite şi remorcă), destinate
reducerii costurilor de producţie la pregătirea patului germinativ în perioada optimă şi la
lucrările de fertilizare a solului.
Locul de implementare a proiectului: sat Maluri, comuna Vulturu, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 32.425,23 euro
Stadiu: finalizat
2. Titlul proiectului: Achiziţie utilaje agricole Muşat Ionel
Beneficiar: Muşat Ionel
Descriere: Solicitantul detinea la data depunerii proiectului 166,7 ha teren agricol in
comuna Vulturu, din care in arenda 112,1 ha. Exploatatia are in structura o paleta larga de
culturi: porumb. grau, orzoaica. floarea soarelui si plante de nutret. Prin proiect,
beneficiarul si-a propus achizitionarea de utilaje cu randament ridicat pentru deservirea
exploatatiei: o combina, o semanatoare si un plug reversibil.
Locul de implementare a proiectului: comuna Vulturu
Valoare finanţare nerambursabilă: 48.910,7 euro
Stadiu: finalizat
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1. Titlul proiectului: Achiziţie utilaje agricole
Beneficiar: Popa Veronica Întreprindere Individuală
Descriere: Ferma vegetală deţinută de beneficiara Popa Veronica exploatează 17,61 ha
teren. Popa F. Veronica Întreprindere Individuală are ca principal obiect de activitate
cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi a tuberculilor. Prin proiect depus şi
selectat de GAL Siretul Verde au fost achiziţionate un încărcător frontal, un tocător de
resturi vegetale şi un generator care deserveţte exploataţia agricolă.
Locul de implementare a proiectului: Comuna Bilieşti, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 6.767 euro
Stadiu: finalizat
2. Titlul proiectului: Achiziţie utilaje agricole
Beneficiar: Ungureanu Silviu Adrian Întreprindere Individuală
Descriere: Avînd ca activitate principală cultivarea cerealelor, întreprinderea individuală
Ungureanu Silviu Adrian dispune de 63,2 hectare teren arabil. Prin proiect se
intenţionează achiziţia următoarelor utilaje: o semănatoare de păioase, o semănătoare
de prăşitoare şi un combinator. Aceste echipamente vor contribui la îmbunătăţirea
calităţii produselor agricole şi la creşterea eficienţei economice a exploataţiei deţinute de
beneficiar.
Locul de implementare: oraşul Mărăşeşti, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 45.525 euro
Stadiu: în implementare

Proiecte finanţate
prin programul
LEADER în teritoriul
GAL Siretul Verde
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Măsura 4.121
- Modernizarea
exploataţiilor
agricole

Proiecte finanţate prin
programul LEADER în
teritoriul GAL Siretul Verde
Măsura 4.312 - "Sprijin
pentru crearea şi
dezvoltarea de
microîntreprinderi
din sectoare
nonagricole"

1. Titlul proiectului: Dotare iniţială laborator sat Petreşti, comuna Vânători, judeţul Vrancea
Beneficiar: S.C Intercycling S.R.L Vânători
Descriere: S.C Intercycling S.R.L este o societate care funcţionează din anul 2007, avand ca principal
obiect de activitate prestarea de servicii suport catre întreprinderi (curăţenie, întreţinere spaţii,
reparaţii etc.). Prin proiectul depus la GAL Siretul Verde, societatea şi-a propus să un nou tip de
activitate de prestări servicii către societăţi comerciale, instituţii, persoane fizice, si anume efectuarea
de analize fizico-chimice la cerere. Proiectul vizeaza prima dotare a noului laborator de analize cu
mobilier şi echipamente specifice destinate efectuării de analize apa, aer, diferite substanţe, pentru
agenţi comerciali si instituţii.
Locul de implementare a proiectului: comuna Vânători, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 22.802 euro
Stadiu: în implementare
2. Titlul proiectului: "Achiziţia de utilaje şi echipamente pentru fabricarea produselor din
beton pentru construcţii"
Beneficiar: S.C Piedraviva S.R.L Vânători
Descriere: Prin proiect va fi achiziţionată o presă automată de executare a produselor din beton
pentru construcţii ce va produce borduri, bolţari şi dale. Pe lângă această instalaţie vor fi
achiziţionate un mixer, o bandă transportoare, un sistem de încărcare a presei, un cleşte de ridicat
produsele şi paleţi pentru aşezarea produselor finite. La finalizarea investitiei, instalaţia va avea o
capacitate de producţie de 100 de dale/zi, 4000 de bucăţi bolţari şi 3600 borduri. De asemenea, va fi
achiziţionat un sistem de iluminat mobil fotovoltaic, destinat platformei exterioare pe care va lucra
presa.
Locul de implementare a proiectului: comuna Vânători, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 87.499 euro
Stadiu: în implementare
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1. Titlul proiectului: "Construire pensiune agroturistică“
Beneficiar: Costea Mirabela Întreprindere Individuală
Descriere: Beneficiarul Costea Mirabela îşi propune să construiască o pensiune agroturistică în satul
Domneşti Târg, comuna Pufeşti, cu un nivel de confort de 3 stele (margarete), pentru facilităţi de
cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată. Cele 5 camere ale pensiunii agroturistice, dotată
la standarde europene, vor oferi 10 locuri de cazare. Pensiunea va include o bucătărie dotată
corespunzător şi o sală de servire a mesei, cu meniuri tradiţionale. Amplasamentul proiectului, care
valorifică caracteristicile de mediu ale Luncii Siretului, are un real potenţial de dezvoltare a turismului
în zonă: agroturism, pescuit, vânătoare. Investiţia va crea două noi locuri de muncă permanente şi va
contribui la creşterea atractivităţii regiunii prin facilitarea accesului turiştilor la evenimente
tradiţionale locale şi în zona naturală de interes turistic.
Locul de implementare a proiectului: sat Domneşti, comuna Pufeşti, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 100.000 euro
Stadiu: în implementare
2. Titlul proiectului: "Pensiune agroturistică P+M"
Beneficiar: Vrabie Bogdan Întreprindere Individuală
Descriere: Întreprinderea Individuală a beneficiarului, care îndeplineşte condiţiile unui "start-up" va
dezvolta un centru recreaţional în extravilanul comunei Pufeşti, judeţul Vrancea, unde deţine un
teren situat într-o zonă cu potenţial turistic: pe maul drept al Siretului - înainte de barajul de la
Călimăneşti. Beneficiarul, care deţine în exploatare 3,5 ha de teren şi 10,5 ha luciu de apă, va construi
un corp de clădire principal de 255 m.p. cu destinaţia de centru recreaţional şi patru foişoare din
lemn. Potenţialii clienţi ai centrului vor găsi în zonă o oază de linişte în mijlocul naturii, cu
oportunităţi de petrecere a timpului liber în zona care oferă un potenţial natural, peisagistic, de
agrement şi ştiinţific, având în vedere apartenenţa la o arie de protecţie specială avifaunistică şi la
Situl de Importanţă Comunitară Lunca Siretului Inferior.
Un rezultat aşteptat al proiectului este să contribuie la crearea de locuri de
muncă în plan local, în sectorul serviciilor şi să contribuie la dezvoltarea
zonei din teritoriul Siretul Verde, prin activităţi economice
non-agricole.
Locul de implementare a proiectului: comuna Pufeşti,
judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 90.000 euro
Stadiu: în implementare.

Proiecte finanţate
prin programul
LEADER în teritoriul
GAL Siretul Verde
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Măsura 4.313
- "Încurajarea
activităţilor
turistice"

Măsura 4.112
- "Instalarea
tinerilor fermieri"
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„Instalarea tânărului fermier
Stoiculeasă Paul George ca şef
de exploataţie agricolă"
Tânărul fermier Paul George
Stoiculeasă a înfiinţat în anul 2014 o
exploataţie agricolă mixtă cu o
suprafaţă de 2,2 ha teren agricol şi un
număr de 23 de animale. În dorinţa de
a restructura şi a mări exploataţia pe
care a înfiinţat-o, Paul George
Stoiculeasă şi-a propus:
- să achiziţioneze 5,5 ha de teren arabil
amplasat într-o zonă cu potenţial productiv cel
puţin mediu;
- să cumpere în vecinătatea fermei o suprafaţă
de 200 m.p. pe care să realizeze o anexă în care
să prepare furajele;
- să cumpere o moară de cereale şi un sistem
integrat fotovoltaic pentru producerea de
energie electrică din sursă solară.
Având în vedere că localitatea în care
domiciliază şi în care a pornit această afacere,
Vulturu, aparţine teritoriului GAL Siretul Verde,
Paul a aplicat în sesiunea 1 din anul 2014 cu
proiectul "Instalarea tânărului fermier
Stoiculeasă Paul George ca şef de exploataţie
agricolă", pe măsura 41.112, cu o valoare
nerambursabilă de 40.000 euro. După
selectarea în luna iulie, de către GAL Siretul
Verde, proiectul lui Paul a fost aprobat de AFIR
şi a semnat contractul de finanţare.

"Instalarea tânărului fermier Zăvoianu
Costel ca şef de exploataţie agricolă"
Tot pe măsura 112 a depus un proiect care
vizează mărirea exploataţiei pe care a înfiinţat-o
în anul 2014 şi Costel Zăvoianu din comuna
Rugineşti, judeţul Vrancea. El este deţinător a
136 de animale (bovine, caprine şi porcine) şi a
2,03 ha de teren agricol. Proiectul depus la GAL
Siretul Verde, având o valoare a finanţării
nerambursabile de 40.000 euro prevede ca:
- în perioada 2014-2016 suprafaţa de teren
arabil să crească cu 5 ha;
- achiziţia unui sistem integrat fotovoltaic
pentru producerea de energie electrică din
sursă solară, pentru realizarea unei surse
alternative de de energie electrică pentru
funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor din
cadrul exploataţiei.
- achiziţia de materii prime şi materiale
consumabile.
- mărirea numărului de animale cu 10 capete (7
bovine, 3 porcine).
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3. Titlul proiectului: "Pensiune agroturistică P+M"
Beneficiar: Anghelescu Gherghina
Descriere: Proiectul propune construirea şi înregistrarea în circuitul turistic a unei pensiuni
agroturistice de 2 margarete, cu 3 camere de cazare a câte 2 locuri. Pentru dotarea pensiunii,
beneficiarul va achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale şi de artizanat, artă
populară. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creare şi menţinerea locurilor de muncă,
creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, diversificarea serviciilor turistice.
Amplasamentul pensiunii se află într-o zonă turistică, cu legături facile către centru comunei
(drum comunal asfaltat).
Locul de implementare a proiectului: comuna Vînători, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 99.998 euro
Stadiu: în implementare
4. Titlul proiectului: Construire Centru de agrement
Beneficiar: S.C Palladium Company S.R.L
Descriere: Beneficiarul S.C. Palladium Company S.R.L este o societate comercială înfiinţată în anul
2013, cu obiectul principal de activitate "activităţi recreative" şi deţine 6301 m.p. de teren in
intravilanul comunei Rugineşti. Caracteristicile cadrului natural al zonei Rugineşti favorizează
diferite forme de turism: de agrement, de circulaţie, de sejur, cultural, rural, de vânătoare şi
pescuti, agromontan sau de week-end. Obiectivul specific al proiectului îl constituie construcţia
unei baze de agrement, formată din piscină şi construcţie multifuncţională - sală de jocuri şi sală
de fitness/aerobic. Alături de dezvoltarea turismului rural, investiţia are ca obiective şi
promovarea frumuseţilor naturale ale zonei şi a culturii tradiţionale.
Locul de implementare a proiectului: sat Copăceşti, com. Rugineşti, judeţ Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 196.833 euro
Stadiu: în implementare

Proiecte finanţate
prin programul
LEADER în teritoriul
GAL Siretul Verde
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Măsura 4.313
- "Încurajarea
activităţilor
turistice"

Proiecte finanţate prin
programul LEADER în
teritoriul GAL Siretul Verde
Măsura 4.322 "Renovarea,
dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia
şi populaţia rurală
şi punerea în valoare
a moştenirii rurale"

1. Titlul proiectului: "Bază sportivă în comuna Garoafa,
sat Garoafa şi sat Ciuşlea, cu iluminat ecologic"
Beneficiar: comuna Garoafa
Descriere: Proiectul consta in construirea a doua terenuri de sport multifunctionale in aer
liber, in conditii calitative ridicate si care va oferi practicantilor o siguranta maxima. Bazele
sportive, care vor fi amenajate in satele Garoafa si Ciuslea, vor avea dimensiunea
spatiului de joc 42x 20 m, acoperit cu gazon artificial de 50 mm. De asemenea, cele doua
terenuri de sport vor avea sisteme de iluminat ecologice, pe baza de panouri solare.
Locul de implementare a proiectului: comuna Garoafa, judeţul Vrancea
Valoare nerambursabilă: 89.895euro
Stadiu: în implementare
2. Denumirea proiectului :"Achizitionare buldoescavator pentru dotarea serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta si amenajare spatiu verde"
Beneficiar: Comuna Pufesti
Descriere: Prin proiect se urmaraste achizitionarea de utilaje in vederea prevenirii
alunecarilor de teren, amenajarea traversarilor de apa cat si pentru intretinerea si
deszăpezirea drumurilor comunale. De asemenea, în comună va fi amenajat un spatiu
verde cu destinatie publică.
Locul de implementare a proiectului: comuna Pufești, jude Vrancea
Valoare nerambursabilă: 88.981 euro
Stadiu: în implementare
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3. Titlul proiectului: "Construire teren de sport si spatiu de joaca pentru copii"
Beneficiar: Comuna Ruginești, jude Vrancea
Proiectul prevede realizarea unui teren de sport multifunctional, cu gazon artificial, pe
care vor putea fi practicate sporturi individuale si de echipa (handbal, volei, baschet, tenis
de camp). De asemenea, va fi infiintat si amenajat primul loc de joaca in aer liber pentru
copiii din Ruginesti.
Locul de implementare a proiectului: comuna Ruginești, jude Vrancea
Valoare nerambursabilă: 86.863 euro
Stadiu: în implementare
4. Denumirea proiectului: "Achiziţie utilaj şi iluminat ecologic"
Beneficiar: Comuna Movileni, judeţul Galaţi
Descriere: Prin proiect se vor achiziţiona utilaje pentru serviciul public voluntar pentru
situaţii de urgenţă (buldoescavator), pentru prevenirea şi atenuarea efectelor unor
eventuale riscuri naturale. Acestea vor fi folosite pentru lucrări de întretinere si
deszapazire a drumurilor comunale, amenajarea traversărilor de apă sau prevenirea
alunecărilor de teren. De asemenea, în parcul din centrul comunei va fi realizat un sistem
de iluminat cu panouri fotovoltaice.
Locul de implementare a proiectului: comuna Movileni, judeţ Galaţi
Valoare nerambursabila: 89.054 euro
Stadiu: în implementare

Proiecte finanţate prin
programul LEADER în
teritoriul GAL Siretul Verde
Măsura 4.322 "Renovarea,
dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia
şi populaţia rurală
şi punerea în valoare
a moştenirii rurale"

10

Proiecte finanţate prin
programul LEADER în
teritoriul GAL Siretul Verde
Măsura 4.322 "Renovarea,
dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia
şi populaţia rurală
şi punerea în valoare
a moştenirii rurale"

5. Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport
cu iluminat ecologic în comuna Vânători
Beneficiar: Comuna Vânători, judeţul Vrancea
Descriere: Prin proiect vor fi construite în două sate componente ale comunei Vânători
terenuri de sport multifuncţionale în aer liber (satele Vânători şi Mirceştii Noi), acoperite
cu gazon artificial. Ambele baze sportive vor fi dotate cu sisteme ecologice de iluminat.
Terenurile de sport vor avea avea următoarele caracteristici:
-suprafaţa de joc efectivă: 42x20 m
-suprafaţa cu spaţii de protecţie: 45x23 m
Locul de implementare a proiectului: comuna Vânători, judeţul Vrancea
Valoare finanare nerambursabilă: 89.894 euro
Stadiu: în implementare
6. Titlul proiectului: Construire teren de sport in satele Hingulesti, Vulturu-Becali şi
Vulturu; amenajare spaţiu verde în satul Vulturu, comuna Vulturu
Beneficiar: Comuna Vulturu, judeţul Vrancea
Descriere: Prin proiect vor fi construite în trei sate componente ale comunei Vulturu
terenuri de sport multifuncţionale în aer liber , în condiţii moderne, care vor oferi
practicanţilor siguranţă maximă. Suprafeţele de joc vor fi acoperite cu gazon artificial de
50 mm. Suprafeţele de joc împreună cu spaţiile de siguranţă vor avea următoarele
dimensiuni: 45x23 m - Sat Vulturu-Becali, 35x20 m - Sat Hînguleşti, 42x20 m - Sat Vulturu.
Terenurile vor fi împrejmuite cu plasa din sîrmă zincată, de înălţime 6 m.
Locul de implementare a proiectului: Comuna Vulturu, judeţul Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 86.863 euro
Stadiu: în implementare
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7. Titlul proiectului: Achiziţie utilaje pentru Compartimentul public pentru situaţii de
urgenţă şi realizarea sistemului de iluminat ecologic la baza sportivă în comuna Bilieşti,
judeţul Vrancea
Beneficiar: Comuna Bilieşti, judeţul Vrancea
Descriere: Prin proiect se intenţionează achiziţionarea unui utilaj - buldo-excavator - pentru
prima dotare a Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul comunei Bilieşti, în vederea
intervenţiilor pentru: prevenirea alunecărilor de teren, amenajarea traversărilor de apă,
întreţinerea şi deszăpezirea drumurilor comunale. Investiţia va conduce la creşterea vitezei de
reacţie a autorităţii locale pentru lucrări de evacuare apei din inundaţii şi băltiri pe terenuri
agricole, refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor, etc. Comuna Bilieşti dispune de o bază
sportivă realizată din fonduri proprii, pentru care va asigura prin proiectul accesat pe Măsura
LEADER, un sistem de iluminat ecologic.
Locul de implementare a proiectului: Comuna Bilieşti, judeţul Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă: 88.981 euro
Stadiu: în implementare
8. Titlul proiectului: "Achiziţie utilaj dezăpezire şi amenajare parc cu iluminat ecologic"
Beneficiar: Comuna Suraia, judeţul Vrancea
Descriere: Proiectul urmăreşte dotarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul
Primăriei Suraia cu un buldo-excavator. Utilajul este necesar pentru lucrări de deblocare,
îndreptare a drumurilor afectate de torenţi, dezăpeziri, având în vedere reţeaua extinsă de
drumuri comunale, drumuri de pământ şi drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al
comunei. Finanţarea va contribui la îmbunătăţirea structurii de bază la nivelul comunei Suraia,
ca urmare a lucrărilor de evacuare a apei din inundaţii şi băltiri, refacerea obiectivelor afectate,
refacerea căilor de comunicaţii, dezăpeziri, stingerea de incendii.
Un alt obiectiv al proiectului îl constituie amenajarea unui
parc cu iluminat ecologic în centrul comunei, în
vecinătatea primăriei.
Locul de implementare a proiectului:
Comuna Suraia, judeţul Vrancea
Valoare finanţare nerambursabilă:
88.982 euro
Stadiu: în implementare

Proiecte finanţate prin
programul LEADER în
teritoriul GAL Siretul Verde
Măsura 4.322 "Renovarea,
dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea
serviciilor de bază
pentru economia
şi populaţia rurală
şi punerea în valoare
a moştenirii rurale"

12

Informaii privind accesarea
fondurilor rămase disponibile
din cadrul Planului de
Dezvoltare Locală a GAL Siretul
Verde pot fi obinute pe
site-ul www.siretulverde.ro,
e-mail gal@siretulverde.ro,
tel./fax 0237 702 100

Acest material este realizat în cadrul proiectului
"Funcionarea Grupului de Aciune Locală,
dobândire de competene și animarea
teritoriului", sub-măsura 431.2, în cadrul Axei 4
Leader din PNDR 2007-2013.

