
În cei peste trei ani de
funcționare, Grupul de Acțiune
Locală (GAL) Siretul Verde, care
însumează 9 localități, a depus la
AFIR 95 de proiecte ale benefi-
ciarilor, privați și publici, pentru
obținerea de finanțare europeană.
Dintre acestea, 72 de proiecte au
fost contractate, unul a fost rezi-
liat la cererea beneficiarului, iar
71 se află în diverse stadii în im-
plementare. Concret, valoarea to-
tală nerambursabilă obținută este
de 2.174.644 euro, reprezentând
peste 95% din suma alocată în
conformitate cu strategia de dez-
voltare locală. Campioana atra-
gerii fondurilor pentru dezvoltare
rurală este comuna Vulturu, ur-
mată de comuna Ruginești. 

9 localități, împreună
pentru dezvoltare

Teritoriul în care operează GAL
Siretul Verde este bine delimitat și
ușor de identi-
ficat - este vor -
ba de localită -
țile vrâncene
care se intind
pe partea ves-
tică a râului Si-
ret, începând
cu localitatea
Ruginești și
pînă la Vulturu,
la care se ada -
ugă comuna Movileni din județul
Galați. Lista completă a acestora
este compusă din Ruginești,
Pufești, Mărășești, Garoafa, Vână-
tori, Biliești, Suraia, Vulturu și Mo-
vileni. Ideea de a demara imple-
mentarea programului LEADER
în această regiune a aparținut unui

grup de voluntari care au reunit 26
de parteneri privați și publici -
firme, ONG-uri, primarii și direcții
județene, în jurul acestui scop co-
mun. "Ca la orice început, entu-

ziasmul și deter-
minarea a fost
ceea ce a animat
întreaga echipă.
Am plecat la
drum cu gândul
să valorificăm
oportunitățile ofe-
rite de programul
LEADER în folo-
sul tuturor comu -
nităților locale

care fac parte din teritoriul GAL,
să dezvoltăm economia locală și
să demonstrăm că agricultura lo-
cală poate fi una competitivă și
performantă, dar cu respect pen-
tru mediul înconjurător.
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Măsura 4.322 - „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţi-
rea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii
rurale” a reprezentat pentru Pri-
măria Vulturu  un bun prilej de a
realiza trei terenuri de sport mul-
tifuncţionale în aer liber, în con-
diţii moderne, care vor oferi
practicanţilor de sport siguranţă
maximă. Terenurile de sport vor
fi acoperite cu gazon artificial,
toate împrejmuite cu plasă din
sârmă zincată înaltă de şase
metri. Suprafeţele de joc îm-
preună cu spaţiile de siguranţă
vor avea următoarele dimen-
siuni: 45x23 m - Sat Vulturu-Be-
cali, 35x20 m - Sat Hînguleşti,
42x20 m - Sat Vulturu.

„Prin Grupul de Acţiune Lo-
cală Siretul Verde am accesat
fonduri pentru construirea a trei
terenuri de sport împrejmuite, cu
gazon artificial, terenuri care la
ora actuală sunt aproape finali-
zate. În comuna Vulturu, terenul
va fi folosit de copiii de la şcoală,
cel de-al doilea teren este în car-
tierul Becali, pentru că aici este
foarte mult tineret, dar şi mulţi
copii, astfel că se impunea un te-
ren de sport în zonă. Mai avem

un teren de sport la Hînguleşti,
unde sunt peste 150 de copii”,
ne-a declarat Nicuşor Păduraru,
primarul comunei Vulturu.

Totodată, în perimetrul şcolii
din Vulturu va fi amenajat şi un

spaţiu verde, mai precis un mini
părculeţ în care elevii îşi vor putea
petrece în tihnă recreaţia. Întreaga
investiţie se ridică la valoare de
86.863 de euro, bani nerambur-
sabili. Tot prin GAL Siretul
Verde, Primăria Vulturu derulează

un proiect privind achiziţionarea
de freze de zăpadă, în număr de
trei, suma obţinută de la Uniunea
Europeană pentru această achizi-
ţie fiind de 18.000 de euro.

„Abia aşteptăm să se deschidă
noua sesiune şi vom accesa, cu

siguranţă, tot ce este posibil. Ba-
nii europeni constituie princi-
pala sursă de dezvoltare a unei
comunităţi. Atât doar, să avem
priceperea şi voinţa de a-i ob-
ţine”, ne-a mai declarat primarul
Nicuşor Păduraru.

Primăria a accesat prin
GAL Siretul Verde un
proiect privind 
construcţia a trei terenuri
de sport, în aer liber, 
care cu siguranţă sunt
deja pe placul copiilor 
şi tinerilor din comună

Măsura 4. 322  - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Terenuri de sport în aer liber pentru
școlile din Vulturu, 

Vulturu - Becali și Hîngulești
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Apicultura românească,
graţie fondurilor euro-
pene, începe să devină din
nou o activitate de tradiţie,
aşa cum a existat în pe-
rioada interbelică. Învăţă-
torul Silviu Făcăeru, din
comuna Vulturu,  este
unul dintre oamenii cu
mare dragoste faţă de cele
mai harnice fiinţe ale pla-
netei Pământ, albinele, pe
care le îngrijeşte încă din
copilărie. Tatăl său, pro-
fesor de biologie şi fost
director al Şcolii din Vul-
turu, se ocupă cu albină-
ritul de 56 de ani, fiind
singurul profesor din judeţ
care a înfiinţat stupi de al-
bine la şcoala pe care a
condus-o, tocmai pentru a
insufla elevilor dragostea
faţă de albinărit. Practic,
Silviu este exemplul clasic
al expresiei „aşchia nu
sare departe de trunchi”,
fiind printre puţinii apicul-
tori din judeţ care au studii
în domeniu. Între 1977 şi
1981 a urmat Liceul de
Apicultură din Iaşi, iar cu-
noştinţele solide dobân-
dite pe băncile liceului l-
au ajutat să ducă mai
departe tradiţia familiei.
Când s-a deschis oportu-
nitatea accesării fonduri-
lor europene, bărbatul nu
a ezitat să o facă, s-a adre-

sat consultanţilor de la
GAL Siretul Verde, a în-
tocmit un proiect care a
fost declarat eligibil. În
acest fel, are şansa să-şi
dubleze efectivul de al-
bine, timp de cinci ani ur-
mând să beneficieze de
1500 de euro anual de la
Uniunea Europeană.

„Chiar dacă lucrez în
învăţământ, pasiunea
pentru albinărit a rămas
şi încercăm să menţinem
această activitate pentru
care, vă spun sincer, am
mari satisfacţii. Am acce-
sat măsura 141, sprijini-
rea fermelor de semi-sub-

zistenţă şi primesc  1500
de euro anual, timp de trei
ani. Ulterior, dacă respect
planul de afaceri, voi
primi această sumă încă
doi ani. M-am înscris ini-
ţial cu 37 de familii de al-
bine şi acum am 50 de fa-
milii, urmând să ajung la
70 de familii. Aceşti bani
mă ajută, pentru că api-
cultura nu oferă un venit
sigur, permanent, pentru
că natura îşi spune cuvân-
tul. Eu vreau să menţin
familiile de albine, astfel
încât să rămână şi un mic
profit, dar să şi meargă în
continuare pasiunea”, ne

spune Silviu Făcăeru.
Singurul său regret este

că nu mai are este atât de
tânăr pentru a putea aplica
pentru proiecte mai mari
în sesiunea următoare, dar
îi sfătuieşte pe tineri să în-
drăznească în acest dome-
niu. Din punctul său de
vedere, apicultura necesită
o bună pregătire teoretică
şi practică, dar este nevoie

şi de experienţă, pentru că
se lucrează cu o fiinţă vie
care respectă regulile na-
turii şi trebuie avut mare
grijă ca albinele să aibă
condiţii optime. 

„Un apicultor tânăr ar
trebui să stea pe lângă un
apicultor cu experienţă şi
pasiune faţă de albine,
pentru că fără dragoste
nu se poate”.

Măsura 4.141 - Sprijinirea
fermelor agricole de

semisubzistență

Silviu Făcăeru își
dublează efectivul

de albine cu bani
de la Uniunea

Europeană
În familia sa, albinăritul 

este o tradiţie moştenită 
din tată în fiu, iar Silviu

Făcăeru este printre puţinii
apicultori din Vrancea care

au studii în domeniu.
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Firma Interecycling din satul
Petreşti, comuna Vânători, este o

societate care activează din anul
2007 în domeniul prestărilor de
servicii suport către întreprinderi.
În toţi aceşti ani, societatea şi-a
diversificat serviciile, în domeniul
de activitate existând şi un labo-
rator de analize de mediu, poli-
meri şi mase plastice. Anul trecut,
prin proiectul depus la GAL Si-
retul Verde, pentru finanţare ne-
rambursabilă prin Programul Na-
ţional de Dezvoltare Rurală,
societatea şi-a propus să realizeze
încă un tip de prestări servicii că-
tre firme, instituţii sau persoane
fizice, respectiv efectuarea de
analize fizico-chimice la cerere.
Proiectul a vizat prima dotare a
noului laborator de analize cu mo-
bilier şi echipamente specifice.
Potrivit reprezentantului firmei,

Elena Matache, valoarea totală
eligibilă a proiectului a fost de
32.575 de euro, din care 22.802
euro este finanţarea nerambursa-
bilă de la Uniunea Europeană şi
9773 de euro este cofinanţarea
privată a beneficia rului. Proiectul
a fost finalizat încă din luna fe-
bruarie şi este un exemplu de
bună practică în domeniul acce-
sării fondurilor europene.

„Laboratorul nostru este
acreditat pe analiză de apă, pro-
tecţia mediului, pulberi, zgomot,
emisii şi imisii. Este foarte ne-
cesar clienţilor noştri care tre-
buie să-şi determine calitatea
apelor potabile, calitatea am-
bientului pentru sănătatea po-
pulaţiei şi determinarea gradu-

lui de poluare a mediului prin
emisiile de gaze. Practic, acest
laborator dă calitatea vieţii şi a
mediului înconjurător şi încer-
căm să-i facem şi pe alţii să în-
ţeleagă că regulile trebuie res-
pectate”, ne-a declarat Elena
Matache, reprezentant al firmei
SC Interecycling SRL Vânători. 

Prin proiect s-au achiziţionat
nu mai puţin de 11 echipamente,
de la termometru digital cu sondă
de inox, pentru determinarea tem-
peraturii până la aparate de deter-
minat densităţi lichide sau solide,
precum şi cuptor de calcinare. 

Reprezentanţii firmei Intere-
cycling sunt interesaţi pe mai de-
parte de îmbunătăţirea echipa-
mentelor din laboratorul existent,
motiv pentru care vor urmări
oportunităţile de finanţare ex-
ternă din noua sesiune de depu-
nere a proiectelor.

Vînători: Proiect realizat prin Măsura 4.312 - Sprijin pentru crearea si
dezvoltarea de microintreprinderi din sectoare nonagricole

Laborator care testează calitatea
mediului
înconjurător
Societatea Interecycling a
beneficiat de o finanţare 
nerambursabilă de 22.802 euro
pentru dotarea laboratorului 
de analize fizico-chimice care se
adresează tuturor
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În urmă cu doi ani,
Oana Monica Drago-
mir (Pascu), în vârstă
de 23 de ani, se in-
forma în legătură cu
oportunităţile de fi-
nanţare privind înfi-
inţarea unei exploa-
taţii agricole în
comuna Vulturu. Pro-
venind dintr-o fami-
lie care lucrează în
agricultură, Oana a
înţeles că viitorul
agriculturii stă în
mâna tinerilor fer-
mieri cărora le place
să muncească pă-
mântul. Având în ex-
ploataţie cinci hec-
tare de teren arabil,
tânăra vrea să-şi dez-
volte activitatea cu
bani de la Uniunea
Europeană. Proiectul
depus la GAL Siretul
Verde a fost declarat
eligibil, pentru suma
de 25.000 de euro,

bani nerambursabili
cu care va cumpăra
în următorii trei ani
două hectare de teren
arabil pe care „fer-
mierul şef” le va cul-
tiva cu pepeni. Până
atunci, terenul a fost
cultivat cu grâu, iar
rezultatele sunt, cel
puţin până acum,
promiţătoare.

Valoarea totală a
investiţiei propuse
este de 7236 de euro,
care reprezintă 30%
din valoarea primei
de instalare de care a
beneficiat pentru în-
ceput. Diferenţa de
sumă până la 25.000
de euro îi va primi pe
parcurs şi va fi folo-
sită pentru achiziţio-
narea de materii
prime, seminţe, fu-
raje, insecto-fungi-
cide, îngrăşăminte
chimice, motorină,

dar şi plata utilităţilor
la sediul exploataţiei,
plata lucrărilor meca-
nice şi manuale. 

„Am crescut la
ţară, am lucrat pă-
mânt şi mi-am dorit
să continui în acest
domeniu. Am aplicat
pentru un proiect eu-
ropean pe care am
reuşit să-l câştig. Nu
a fost  uşor, pentru
că proiectul presu-
pune o evaluare se-
rioasă a ceea ce vrei
să faci, dar  efortul a
meritat. Agricultura
poate fi chiar o sursă
bună de venit”,
spune Oana Monica.

În planul de afa-
ceri, pe lângă achizi-
ţionarea terenului, tâ-
năra şi-a prevăzut şi
construcţia unei ma-
gazii de cereale, în
suprafaţă de 80 metri
pătraţi.

Ca şi alţi tineri fermieri care
lucrează în apicultură, şi Dani
Ciprian Dogaru provine dintr-
o familie cu tradiţie în creşterea
albinelor. Numai că această pa-
siune vrea să o transforme şi
într-o afacere care să-i aducă în
viitor şi satisfacţii materiale. În-
curajat de familie şi de prieteni,
dar şi avid de informaţii despre
cum se accesează fonduri eu-
ropene, tânărul a aplicat pentru
Măsura 4.112. 

„Practic, ducem mai de-
parte tradiţia familiei cu albi-
năritul. Am obţinut informaţii
despre cum se accesează fon-
duri, apoi am vorbit cu echipa
de la GAL Siretul Verde şi ne-
au îndrumat pentru a obţine
fonduri europene. Am aplicat
pentru măsura 112, sprijinul
a fost în jur de 25.000 de euro.
Foarte mulţi bani i-am inves-
tit în creşterea efectivului de
albine, am folosit bani şi pen-
tru scule de albinărit, precum
o centrifugă, măşti, afumă-
tori, rame, faguri şi toate cele
de trebuinţă în ale stupinei.
Dorim să creştem numărul de
albine şi, bineînţeles, să du-
cem mai departe pasiunea. Un

tânăr care se apucă de afaceri
în acest domeniu nu ar trebui
să se sperie. Trebuie să fie
calm, pentru că la albine,
dacă eşti nervos, nu merge.
Albinăritul nu este un secret,
el se dezvoltă cu o mică uce-
nicie, iar internetul este plin
de sfaturi”, ne spune Dogaru
Dani Ciprian.

Suraia: Proiect realizat prin Măsura
4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Dogaru Dani Ciprian:
„Albinăritul nu are
secrete. Oricine poate
răzbate în acest domeniu”

Achiziție de teren pentru
dezvoltarea fermei, cu
fonduri de la Uniunea
Europeană
Oana Monica Dragomir (Pascu)
este deja „şef de exploataţie
agricolă”, după ce a aplicat
pentru Măsura 4.112 „Instalarea
tinerilor fermieri”.



Comuna Garoafa va avea la 1
septembrie 2015 două baze spor-
tive care, suntem siguri, vor stârni
invidia chiar a autorităţilor din
oraşele mari. Primăria comunei
care numără peste 4500 de locui-
tori are în implementare construi-
rea celor două baze sportive la
şcolile generale cu clasele I-VIII

Garoafa şi Ciuşlea.
Proiectele au fost depuse anul tre-
cut prin intermediul GAL „Siretul
Verde” şi vor avea dimensiunea
spaţiului de joc de 42x20 de metri,
terenurile fiind acoperite cu gazon
artificial. De asemenea, terenurile
de sport vor beneficia de împrej-
muire şi vor avea sisteme de ilu-

minat ecologice,
pe bază de pa-
nouri solare. 

„Valoarea ce-
lor două pro-
iecte de 89.895
de euro şi vor fi
finalizate la 1
septembrie, ast-
fel încât elevii,
în anul şcolar

viitor, se vor bucura din plin de
practicarea sportului în aer liber.
Vor fi două terenuri de excepţie”,
ne spune Gheorghe Maghiaru,
primarul comunei Garoafa.

Tot prin GAL Siretul Verde,
în derulare  se află un alt proiect
care a primit finanţare şi par-
curge în prezent procedurile fi-
nale de licitaţie. Este vorba des-
pre un utilaj pentru stingerea
incendiilor, în valoare de
17.200 de euro, care va fi pus
la dispoziţia Serviciului pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei
Garoafa. Edilul comunei spune
că este foarte mulţumit de mo-
dul cum s-au derulat cele două
proiecte şi că în sesiunea urmă-
toare îşi doreşte, dacă ar fi po-

sibil, ca toate proiectele cu fi-
nanţare europeană să le deru-
leze prin GAL.

„Eu am proiecte mult mai
multe la Primărie şi dacă s-ar
derula toate cum au fost cele
de pe GAL ar fi extraordinar
de bine.  Documentaţia, dacă
este bine făcută, este acceptată
fără mari probleme şi nu tre-
buie să alergi pe la prea multe
uşi.  În condiţiile acestea,  toate
proiectele le-aş îndrepta spre
GAL, dar totul depinde de
suma care poate fi accesată. La
nivel de comuna Garoafa avem
destui cetăţeni care au accesat
fonduri prin GAL Siretul
Verde”, ne-a declarat primarul
Gheorghe Maghiaru.

Măsura 4.322  - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Gheorghe Maghiaru, primarul comunei
Garoafa: „dacă s-ar derula toate proiectele
cum au fost cele de pe GAL ar fi
extraordinar ”
Primăria comunei Garoafa a
accesat fonduri în valoare de
89.895 de euro pentru
construirea a două baze
sportive la şcolile din Garoafa
şi Ciuşlea, dar şi 17.200 de
euro pentru un utilaj de
stingere a incendiilor
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În vârstă de 25 de ani,
Monica Vîlcu se numără
printre tinerii care cred că
şansa de dezvoltare a Ro-
mâniei o reprezintă agricul-
tura. Provine dintr-o fami-
lie în care apicultura a
reprezentat nu numai o
sursă de venit, ci şi o mare
pasiune, iar tânăra vrea să
ducă această tradiţie mai
departe, dar cu mijloace
mai moderne. În decembrie
2013 a depus la GAL Sire-
tul Verde un proiect pe mă-
sura 112, privind  instalarea
tânărului fermier, pentru o
exploataţie apicolă. În satul
Hînguleşti, din comuna
Vulturu, tânăra deţine 96

de stupi de albine şi o su-
prafaţă de 2600 mp teren
arabil, pe care este situată
vatra stupină. Prin planul
de afaceri aprobat, Monica
Vîlcu şi-a propus  mărirea
exploataţiei de la 96 de
stupi la 151. Acest lucru în-
seamnă că va achiziţiona
55 de stupi, în valoare de
5000 de euro, diferenţa
până la 16.000 de euro, cât
reprezintă ajutorul obţinut
prin proiectul depus la
GAL urmând să fie folosită
pentru achiziţionarea de
materii prime şi materiale
consumabile, plata utilită-
ţilor la punctul de lucru,
plata lucrărilor mecanice şi

manuale prestate de terţi,
precum şi alte cheltuieli
aferente activităţii din ex-
ploataţia pe care o deţine.

„Am accesat măsura
112, am beneficiat de pro-
iect şi acum aşteptăm să
îndeplinim condiţiile din
planul de afaceri. Sunt în
primul an de exploatare,
trebuie să cumpăr 55 de
stupi, iar  valoarea proiec-
tului este de 16.000 de
euro. După acest prim
pas, categoric mă voi ex-

tinde, pentru că această
activitate este de viitor
pentru un tânăr. Vedeţi, în
industrie lucrurile merg
atât de prost încât este
bine să încercăm şi în
agricultură, pe apicultură
în general. O să-mi fie
greu, dar nu imposibil,
pentru că din copilărie
mi-am dezvoltat o pasiune
pentru apicultură”, ne
spune Monica Vîlcu.

Planul de producţie al tâ-
nărului fermier este unul

ambiţios. Astfel, în anul trei
de producţie, când proiectul
va fi finalizat, Monica îşi
propune să realizeze 25 de
kilograme de miere pe fa-
milia de albine, ceea ce va
însemna o cantitate de 3775
de kilograme de miere de
albine de la cei 151 de
stupi. Din această cantitate,
1510 kg de miere va merge
la comercializare, iar 2265
de kilograme de miere se
vor reţine în stupi, ca hrană
pe timpul iernii.

Vulturu: Proiect realizat prin Măsura 4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Investiția în apicultură,
o afacere de viitor
Cu 16.000 de euro obţinuţi
prin proiectul depus la
GAL Siretul Verde, tânărul
fermier Monica Vîlcu îşi va
creşte substanţial
exploataţia apicolă,
inclusiv producţia de
miere de albine.
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Comuna Bilieşti este una dintre
cele mai frumoase localităţi din
Vrancea, am putea spune şi pros-

pere, având în vedere că în ultimii
zece ani s-au construit aproxima-
tiv 400 de gospodării, adică un

sfert din casele
satului. Comuna
are un potenţial
economic care se
încearcă a fi ex-
ploatat, având în
vedere că pe te-
ritoriul Bilieştiu-
lui există mai
multe balastiere.
Foarte mulţi din
cei peste 2000 de

localnici se ocupă cu legumicul-
tura şi pomicultura. În ultimii ani,
la nivelul comunităţii s-au realizat
mai multe investiţii în infrastruc-
tură, respectiv drumuri, canalizare
şi staţie de epurare, sală de sport
şi bază sportivă sătească în aer li-
ber. Până în urmă cu un an, o ne-
mulţumire a autorităţilor a fost le-
gată de faptul că nu s-a reuşit
atragerea de fonduri europene.
Cum în toate există şi un început,
GAL Siretul Verde a venit în în-
tâmpinarea doleanţelor reprezen-
tanţilor comunităţii, iar prin inter-
mediul unui proiect bine făcut
comuna a reuşit să achiziţioneze
un utilaj absolut necesar pentru si-
tuaţii de urgenţă. Este vorba despre
un buldo-excavator care se va afla
în dotarea Serviciului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă de la nivelul co-
munei Bilieşti, cu care se poate in-
terveni la prevenirea alunecărilor
de teren, la amenajarea traversări-
lor de apă, la întreţinerea şi desză-
pezirea drumurilor comunale.

„Prin Grupul de Acţiune Lo-
cal Siretul Verde am reuşit să
achiziţionăm un buldo-excavator
şi un sistem de iluminat ecologic
pentru stadion. Buldo-excavato-
rul ne era extrem de necesar pe
situaţii de urgenţă, atât pe timp
de iarnă, cât şi pe timp de vară

la lucrările care se impun în di-
ferite situaţii. Pot spune că la
iarnă nu o să mai avem pro-
bleme, pentru că buldo-excava-
torul are o lamă performantă cu
care vom face deszăpezirea. În
dotarea utilajului mai sunt şi pa-
tru cupe de diferite dimensiuni,
dar şi burghiu.  În ce priveşte
iluminatul ecologic, acesta ne va
ajuta la evenimentele pe care le
vom organiza în comună”, ne-a
declarat Vasile Chirilă, primarul
comunei Bilieşti.

Primarul spune că investiţia în
utilaje obţinută prin Măsura 4.322
va conduce la creşterea vitezei de
reacţie a autorităţilor în situaţii de
urgenţă. Vasile Chirilă mai spune
că odată începută această colabo-
rare ci GAL Siretul Verde, comu-
nitatea va avea numai de câştigat,
sperând ca în noua sesiune de de-
punere a proiectelor să fie obţi-
nute fonduri europene şi pentru
alte necesităţi ale comunei.

„Între Primăria şi Gal Siretul
Verde a existat în aceşti ani o
foarte bună colaborare şi sun-
tem mulţumiţi cum s-a derulat
proiectul, acestea fiind singurele
fonduri europene atrase în Bi-
lieşti de când s-a înfiinţat co-
muna, în urmă cu 12 ani”, ne-a
mai spus Vasile Chirilă.

Bilieşti: Proiect realizat prin Măsura
4.322  - Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale

Primele fonduri
europene accesate
de Primăria
Biliești, aduse prin
GAL Siretul Verde
Administraţia locală a atras prin
programul LEADER suma de 88.981
de euro, bani cu care a achiziţionat
un buldo-excavator performant, dar
şi un sistem de iluminat ecologic la
stadionul din comună
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În anul 2014, tânărul
fermier Paul George Stoi-
culeasă, din comuna Vul-
turu, a înfiinţat o exploa-
taţie agricolă mixtă, cu o
suprafaţă de 2,2 hectare
de teren agricol, cumpă-
rând şi 23 de animale,
respectiv 21 de bovine –
vaci de lapte şi tineret -
şi două scroafe de prăsilă.
Atât terenul agricol cât
şi animalele au fost cum-
părate de la proprietari
care din diferite motive
nu se mai pot ocupa de
agricultură. Ca orice fer-
mier la început de drum,
tânărul a dorit să-şi dez-
volte afacerea prin acce-
sarea fondurilor europene.
În prima sesiune de se-
lecţie a proiectelor din
anul 2014, Paul George

Stoiculeasă, ca şef de ex-
ploataţie,  s-a adresat GAL
Siretul Verde cu un proiect
pe măsura 4.112 „Insta-
larea tinerilor fermieri”,
obţinând o finanţare ne-
rambursabilă de 40.000
de euro, 24.000 de euro
fiind deja accesată ca pri-
mă de instalare, diferenţa
urând să o încaseze la fi-
nalizarea proiectului. Prin
planul de afaceri, tânărul
şi-a propus să achiziţio-
neze 5.5 hectare de teren
arabil, să cumpere în pro-
ximitatea fermei 200 metri
pătraţi de teren pentru
construcţia unei anexe în
care se prepară furajele
pentru animale şi să cum-
pere o moară de cereale
şi u sistem integrat foto-
voltaic pentru producerea

de energie electrică din
sursă solară. 

"În contextul în care
am decis să accesez o fi-
nanţare pentru a restruc-
tura şi a mări exploataţia
pe care am înfiinţat-o, mi-
am propus să achiziţionez
teren, o moară de cereale
şi, pentru accesarea com-
ponentei de mediu, un sis-
tem integrat fotovoltaic pen-
tru producerea de energie
electrică din sursă solară.
PNDR 2007-2013 a oferit,

prin intermediul GAL-uri-
lor, o şansă importantă ti-
nerilor din mediul rural
pentru afacerile de tip ferma
agricolă", spune Stoiculeasă
Paul George.

Planul de afaceri al tâ-
nărului fermier este îm-
părţit pe cinci ani, când
dimensiunea economică
a exploataţiei sale va că-
păta amploare. Pentru va-
lorificarea producţiei ob-
ţinute în propria exploa-
taţie, Paul Stoiculeasă va

încheia contracte de li-
vrare cu firme  de proce-
sare autorizate pentru în-
treaga cantitate. Totodată,
acesta s-a angajat că se
va aproviziona cu materii
prime şi materiale con-
sumabile prin furnizori
verificaţi, pe bază de con-
tracte de colaborare. Pro-
ducţia vegetală obţinută
în fermă va fi folosită ex-
clusiv pentru furajarea
animalelor pe care le de-
ţine în exploataţie.

pentru tinerii din mediul rural 
Paul George
Stoiculeasă, din
comuna Vulturu, a
accesat în 2014 măsura
4.112 şi deja ferma sa
de animale şi
exploataţia agricolă
încep să prindă contur

Vulturu: Proiect realizat prin Măsura 4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Afacerile de tip fermă
agricolă, o șansă uriașă
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Fermierul Lucian Banciu, din
satul Maluri, comuna Vulturu, este
unul dintre beneficiarii proiectelor
finanţate prin programul LEADER
în teritoriul Grupului de Acţiune
Local „Siretul Verde”. Dacă în anul
2012, când a depus proiectul pentru
achiziţionarea de utilaje deţinea în
exploataţie 43,78 de hectare de te-
ren arabil, teren aflat atât în pro-
prietatea sa, cât şi în regim de
arendă, între timp fermierul a ajuns
să lucreze 68 de hectare de teren
arabil. Prin proiectul depus la GAL
Siretul Verde Lucian Banciu a achi-
ziţionat pe măsura 4.121-moderni-
zarea exploataţiilor agricole, un
combinator, un plug reversibil cu
patru trupiţe şi o remorcă, toate
destinate reducerii costurilor de
producţie la pregătirea patului ger-
minativ şi la lucrările de fertilizare
a solului. Ajutorul nerambursabil

primit de la Uniunea Eu-
ropeană a fost de
32.425,23 de euro, dife-
renţa până la 62.900 de
euro fiind contribuţia sa
proprie.

„Jumătate din bani i-
am primit prin proiectul
depus la GAL Siretul
Verde, iar restul ce am
mai avut şi eu, dar şi ce-
am împrumutat de la
bancă. Am finalizat
acest proiect şi declar cu
mâna pe inimă că sunt
foarte mulţumiţi de
aceste utilaje. M-au aju-
tat foarte mult, sunt re-
zistente, mi-am făcut
treaba rapid şi la timp.
Mărturisesc că aş mai
avea nevoie de un trac-
tor iar în perioada ur-

mătoare o să iau legătura cu res-
ponsabilii de la GAL Siretul
Verde pentru a mă îndruma cum
să fac să-mi achiziţionez un
tractor performant”, ne-a decla-
rat Lucian Banciu.

Fermierul ne-a invitat să-i ve-
dem terenurile, lucrate ca la carte
cu ajutorul utilajelor performante
de care dispune acum, ceea ce-i
dă speranţa că recoltele de la
toamnă mulţumitoare. 

„Parcela pe care am lucrat-o
în această primăvară cu utilajele
luate cu bani de la GAL arată
cu totul deosebit, iar comparaţia
o puteţi vedea privind şi către te-
renurile vecinilor. Dacă Dum-
nezeu va fi bun şi ne va da şi
ploaie, sunt toate premisele ca
producţia de porumb, borceag,
grâu să fie pe măsură”, ne-a mai
spus Lucian Banciu.

Vulturu - Proiect realizat prin Măsura 4.121 Modernizarea exploataţiilor agricole

Fermierul Lucian Banciu și-a mărit
exploatația agricolă cu ajutorul utilajelor
achiziționate prin programul LEADER
Cele trei utilaje agricole achiziţionate cu bani de la Uniunea Europeană
sunt atât de performante încât Lucian Banciu vrea să-şi mărească
parcul agricol în sesiunea viitoare de depunere a proiectelor



1. C lin Ionut Vulturu 3000 agricultura

2. Finichiu Mihaela -Loredana Garoafa 3000 agricultura

3. Ionel Alexandru Pufe ti 3000 agricultura

4. Nagy Mihaela Biliesti 3000 agricultura

5. Facaeru Silviu Vulturu 3000 agricultura

6. Chelaru Ioan Pufe ti 3000 agricultura

7. Costache Gabriel Bilie ti 3000 agricultura

8. Apostu Dumitra Vulturu 3000 agricultura

9. Rotaru Constantin-Cristian Garoafa 3000 agricultura

10. Mocanu Florin Cosmin Garoafa 3000 agricultura

11. Mu at Costic Pufe ti 3000 agricultura

12. Iona cu Culai Bilie ti 3000 agricultura

13. Spiridon Florica Pufe ti 3000 agricultura

14. J chianu Gabriel Pufe ti 3000 agricultura

15. Grama C t lin Nicolae Vân tori 3000 agricultura

16. Bivol Mirela Alina Garoafa 3000 agricultura

17. Blaju Viorel Mugurel Bilie ti 3000 agricultura

18. Poian  Nicu or Suraia 3000 agricultura

19. Avram Nicu Radu Rugine ti 3000 agricultura

20. Bal c u Corina Lavinia Rugine ti 3000 agricultura

21. Miron Iuliana Rugine ti 3000 agricultura

22. Ioni  Dorin M r e ti 3000 agricultura

23. Avram Antonia Rugine ti 3000 agricultura

24. Bîrlea Gheorghi  Ionu Rugine ti 3000 agricultura

25. Irimiea Alin R zvan M r e ti 3000 agricultura

26. Arsene Violeta M d lina Bilie ti 3000 agricultura

27. Poian  Ionica Suraia 3000 agricultura

28. Ifrim Mitic Suraia 3000 agricultura

29. Racovit  Dumitru Vulturu 3000 agricultura

30. Dumitran St nica Suraia 3000 agricultura

31. Spiridon Profira Rugine ti 3000 agricultura

32. Str til  Octavian Rugine ti 3000 agricultura

33. Dogaru Dani Ciprian Suraia 24000 agricultura

34. Poiana Vivia Nicoleta Suraia 24000 agricultura

35. Poro nicu Daniel Garoafa 25000 agricultura

36. Ichim Irina Corina Ruginesti 25000 agricultura

37. Dragomir Pascu Oana Monica Vulturu 25000 agricultura

38. Cârnu Alexandra Alina Suraia 25000 agricultura

39. Vâlcu Monica Vulturu 16000 agricultura

40. chiopu Ion M r e ti 40000 agricultura

41. Coriu (Vasile) Adina Mariana Vulturu 40000 agricultura

42. Ni u Ionica Vulturu 40000 agricultura

43. Negru  Lenu a Vulturu 40000 agricultura

44. Lungu George Cosmin Rugine ti 40000 agricultura

45. Stoiculeas  Paul George Vulturu 40000 agricultura

46. Z voianu Costel Rugine ti 40000 agricultura

47. Bejan Valentina Bilie ti 40000 agricultura

48. Trifan Marian Vîn tori 32000 agricultura

49. Banciu Lucian Vulturu 32425.23 agricultura

50. Musat Ionel Vulturu 48910 agricultura

51. Popa F. Veronica Bilie ti 6767 agricultura

52. Ungureanu Silviu M r e ti 45525 agricultura

53. Sava Madalina Alisa Vulturu 50050 activitati nonagricole

54. S.C Interecycling S.R:L Vîn tori 22802 activitati nonagricole

55. S.C Piedraviva S.R.L Vîn tori 87499 activitati nonagricole

56. Costea Mirabela I.I Pufe ti 100000 construire agropensiune

57. Anghelescu Gherghina I.I Vîn tori 99998 construire agropensiune

58. Vrabie Bogdan I.I Pufe ti 90000 construire centru recreational

59. SC Palladium S.R.L Rugine ti 196833 construire centru de agrement

60. Comuna Rugine ti Rugine ti 89350
construire teren de sport si spatiu de 

joaca pentru copii

61. Comuna Rugine ti Rugine ti 16978
achizitie autospecial  pentru stingere 

incendii si dragare

62. Comuna Pufe ti Pufe ti 88981
Achizitionare buldoescavator si 

amenajare spatiu verde

63. Comuna Garoafa Garoafa 89895
Construire baze sportive, cu iluminat 

ecologic

64. Comuna Garoafa Garoafa 17200 achizitie autospecial  antiincendii

65. Comuna Movileni Movileni 89055
Achizi ie utilaj deszapezire i iluminat 

ecologic

66. Comuna Vînatori Vînatori 89894
Amenajare terenuri de sport cu iluminat 

ecologic

67. Comuna Vînatori Vînatori 16978 achizitie autospecial  antiincendii

68. Comuna Bilie ti Bilie ti 88981

Achizi ie buldoescavator i realizare 

sistem de iluminat ecologic la baza 

sportiv

69. Comuna Suraia Suraia 88981
Achizi ie utilaj dez pezire i amenajare 

parc cu iluminat ecologic

70. Comuna Vulturu Vulturu 86863
Construire terenuri de sport si 

amenajare spatiu verde

71. Comuna Vulturu Vulturu 18679 achizitie utilaje deszapezire

Lista beneficiarilor GAL Siretul Verde
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Material realizat în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013, Axa 4 LEADER, Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală,

Submăsura 431.2 „Funcţionarea Grupului de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Publicaţie tipărită într-un tiraj de 2.000 exemplare de către SC ADV MEDIA PROJECT SRL Focşani la comanda GAL Siretul Verde

Produsele locale din
GAL Siretul Verde vor fi
promovate digital
Proiectul "Cooperare pentru  succes - marketing on-
line pentru produsele locale" a fost declarat eligibil de
CRFIR2 Constanța. Proiectul, care se va derula în
parteneriat cu GAL Mara Natur (Maramureș) va
îmbunătăți competențele și abilitățile practice ale
producătorilor locali de a-și valorifica producția,
utilizând tehnici și instrumente de e-marketing

Continuare 

din pagina 1

Teritoriul nostru are
multe atu-uri legate în
primul rând  de ampla-
sarea geografică, dar are
și o identitate proprie
dată de cultura și speci-
ficul local, pe care ne-
am propus să le conser-
văm", spune Adrian Co-
lin, reprezentantul legal
al GAL Siretul Verde. 

După elaborarea par-
ticipativă a strategiei de
dezvoltare locală și selec-
tarea acesteia în cadrul
sesiunii de proiecte
naționale, a fost constituită
asociația care a fost auto-
rizată de către Autoritatea
de Management pentru
PNDR prin Decizia nr.
62058/22.08.2011. În ia-
nuarie 2012 GAL Siretul
Verde a  semnat contractul
de finanțare nr.
C4312011024105807 /
11.01.2012 cu APDRP
(actuala Agenție pentru
Finanțarea Investițiilor Ru-
rale) în cadrul Sub-Masurii
431.2 din axa 4 LEADER
a PNDR, "Funcţionarea
Grupului de Acţiune Lo-
cală, dobîndirea de com-
petenţe şi animarea teri-
toriului". Astfel, începînd

cu primavara anului 2012,
activitatea GAL Siretul
Verde a intrat în linie
dreaptă în vederea imple-
mentării strategiei locale
de dezvoltare. 

Animarea
teritoriului,
cheia unei
bune accesări a
fondurilor 

De la lansarea progra-
mului și până la în prezent,
GAL Siretul Verde a pre-
zentat oportunitățile progra-
mului LEADER tuturor ce-
lor interesați în cadrul a zeci
de sesiuni de informare și
promovare organizate  în
toate localitățile componente,
dar și în sutele de
întâlniri ocazionate
de distribuirea ma-
terialelor de infor-
mare și promova-
re. Toate apelurile
de selecție lansate
de GAL au fost
promovate în
localitățile din te-
ritoriu, astfel încât
fondurile disponi-
bile pentru proiec-
tele cu specific
agricol, non-agri-
col, cele destinate turismului
sau infrastructurii și servi-
ciilor rurale, să fie accesate
și contractate într-o proporție
cât mai mare. Un rol im-
portant a fost acordat con-
silierii solicitanților cu privire
la tipurile de proiecte care
pot fi finanțate prin GAL,
la condițiile de conformitate
și eligibilitate care trebuiesc
îndeplinite, astfel încât dru-
mul de la idee la proiect să
fie unul cât mai scurt. 

Bilanțul actual al imple-
mentării strategiei de dez-
voltare locală  arată astfel:

32 de proiecte contractate și
finanțate prin măsura 4.141
"Sprijinirea fermelor agricole
de semi-subzistență", 16 pro-
iecte de instalare a tinerilor
fermieri (măsura 4.112), 4
proiecte în implementare ale
beneficiarilor măsurii 4.121
- "Modernizarea exploa -
tațiilor agricole, 3 afaceri lo-
cale non-agricole (măsura
4.312) si patru proiecte locale
de turism (măsura 4.313)
finanțate prin intermediul
GAL. Nu în ultimul rând,
toate comunele care com-
pun teritoriul au accesat

fondurile gestionate prin
GAL Siretul Verde și au
în implementare cel puțin
câte un proiect care își
propune creșterea calității
vieții locuitorilor sau
îmbunătă țirea calității ser-
viciilor locale.

Proiectele finanțate din
fonduri LEADER în te-
ritoriul nostru sunt pre-
zentate începând cu acest
număr în publicația GAL
Siretul Verde, în scopul
unei mai bune informări
a locuitorilor din cele 9
localități componente.

GAL Siretul Verde,
2.174.644 euro pentru
dezvoltare rurală

Asociația GAL Siretul Verde
intenționează promovarea on-line a
produselor locale specifice, dar și a
producătorilor locali din cele 9
localități componente, în cadrul
unui proiect de cooperare cu un
GAL din județul Maramureș,
Asociația Microregională Mara Na-
tur, cu sediul în oraşul Baia Sprie.

Proiectul "Cooperare pentru  suc-
ces - marketing on-line pentru pro-
dusele locale" , a fost declarat eligibil
de către Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, Centrul Regional
Constanța, iar contractul de finanțare
urmează să fie semnat în zilele urmă-
toare. Proiectul va fi finanțat prin
PNDR, Axa  4 LEADER, măsura
421, valoarea nerambursabilă a aces-
tuia fiind de 5000 de euro. Obiectivele
specifice ale proiectului sunt valori-

ficarea potențialului local  din cele
două teritorii prin promovarea în co-
mun a produselelor și resurselor lo-
cale, dobândirea de competenţe şi îm-
bunătăţirea cunoştinţelor deţinute de
membrii GAL-urilor partenere prin
intermediul acțiunilor de cooperare.

Principalele activități din cadrul
acțiunii comune de cooperare vi-
zează realizarea de materiale de
promovare, organizarea a două se-
siuni de instruire în fiecare din cele

două zone LEADER, precum
și realizarea unei pagini web de
promovare a produselor locale
specifice celor două GAL-uri
partenere.

Pentru GAL Siretul Verde,
valoarea adăugată a proiectului
de cooperare constă în contri-
buţia   la valorificarea  econo-
mică și durabilă a produselor
locale ale teritoriului, prin spo-
rirea vizibilității acestora și im-
plicit, creșterea ponderii lor în
economia locală.


