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Tehnologie
performantă înseamnă
producții mai bune și
reducerea pierderilor

Buldoexcavator nou
din fonduri europene,
pentru 
comuna 
Suraia
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Grupul de Acțiune Locală Siretul
Verde invită producă torii locali (fermieri,
întreprin zători) din cele 9 localități com-
ponente să se înscrie pentru participarea
la activitățile proiectului “Cooperare
pentru succes - marketing on-line pen -
tru produsele locale” derulat în parte-
neriat cu GAL Mara Natur din județul
Maramureș. 

Producătorii și meșteșu garii locali
se pot înscrie la una din cele două se-
siuni de instruire prevăzute în cursul
lunilor iulie și august, unde vor învăța
să se promoveze și să își găsească
piețe de desfacere inclusiv prin inter-
mediul tehnologiilor  moderne. Cei
interesați pot completa formularul de
înregistrare pe care îl găsesc pe pagina
www.siretulverde.ro. Informații su-
plimentare pot fi obținute la tel.
0237/702.100.

De reținut este că numărul
participanților este limitat, iar completarea
locurilor disponibile se va face în ordinea
înscrierii. Pentru a participa la program,
producătorii locali trebuie să își desfășoare
activitatea în una din urmă toarele
localități: Ruginești, Pufești, Mărășești,
Garoafa, Vînători, Biliești, Suraia, Vulturu
și Movileni (jud. Galați).

Continuare în pagina 12

Învață cum să-ți promovezi
produsele locale!
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Apicultura, 
o profesie 

nobilă
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Dornic să ştie cât mai
multe despre programele
de finanţare cu fonduri eu-
ropene, Costel Zăvoianu
a aflat că se încadrează cu
succes la Măsura 4.112-
„Instalarea tinerilor fer-
mieri”, iar proiectul depus
la GAL „Siretul Verde” a
fost acceptat pentru o fi-
nanţare nerambursabilă în
sumă de 40.000 de euro.
Anul trecut, a înfiinţat o
exploataţie agricolă cu o

suprafaţă de 2,03 hectare,
incluzând în ea şi anima-
lele, având ca obiect prin-
cipal de activitate creşte-
rea animalelor, în acelaşi
timp propunându-şi în
planul de afaceri dezvol-
tarea sectorului vegetal.
Astfel, cu banii de la Uni-
unea Europeană îşi va
mări cu încă cinci hectare
de teren arabil, iar efecti-
vul de animale ar urma să
crească cu zece capete.

„Nu a fost greu să ac-
cesez fonduri europene,
mai ales că m-am consul-
tat cu nişte prieteni de-ai
mei care au şi ei animale.
Până acum am cumpărat
o balotieră, o cositoare,

un disc, o semănătoare
pentru că anul trecut nu
le-am avut şi m-am des-
curcat foarte greu. Am 11
vaci cu tăuraşi, alte trei
sunt gestante, mai am trei
scroafe, din care două ur-

mează să fete, plus oi şi
capre. Vreau să mă dez-
volt în continuare, pentru
că am doi băieţi şi aş vrea
să le predau lor ştafeta
mai târziu, cu condiţia să
le placă şi lor munca,
cum îmi place şi mie”, ne
spune Costel Zăvoianu.

Potrivit planului de afa-
ceri, fermierul trebuie să
acorde o atenţie deosebită
şi îmbunătăţirii tehnolo-
giei de cultivare a plante-
lor, de creştere a animale-
lor, ceea ce se traduce atât
prin creşterea productivi-
tăţii muncii, cât şi a cali-
tăţii producţiei obţinute.

Având în vedere că su-
prafaţa de teren arabil ur-
mează să crească de la 2
hectare, la 7 hectare, prin

achiziţie de la persoane
care nu mai pot munci pă-
mântul din varii motive,
Costel Zăvoianu spune că
această dezvoltare a ex-
ploataţiei sale va presu-
pune şi achiziţionarea
unui tractor performant,
lucru care ar putea fi po-
sibil prin depunerea unui
alt proiect pe viitoarele se-
siuni de finanţare deschise
de AFIR.

Costel Zăvoianu, Rugineşti: Măsura 4.112 - „Instalarea
tinerilor fermieri”

"Agricultura aduce
satisfacții dacă o
faci cu plăcere și cu
tehnologie modernă"

Costel Zăvoianu, din comuna Rugineşti, este exemplul viu a ceea ce numim un
adevărat fermier în România. Constructor la bază, şi-a descoperit de ceva vreme
vocaţia de agricultor, dovedind că se pricepe la fel de bine să muncească
pământul pe care îl deţine în proprietate, dar şi să îngrijească cele 136 de animale,
respectiv bovine, ovine, caprine şi porcine, pe care le deţine în ferma sa.



Tot mai mulţi tineri care au curajul
să pornească o afacere de viitor, au
înţeles că agricultura este un domeniu
care le poate asigura satisfacţii de-
osebite. Cu o condiţie: terenurile agri-
cole să fie muncite mecanizat şi nu
ca pe vremea bunicilor, cu sapa. A
înţeles acest lucru şi tânărul fermier
Silviu Adrian Ungureanu, din Mără-
şeşti, care prin întreprinderea sa in-
dividuală, având ca obiect de activi-
tate cultivarea cerealelor, lucrează în

prezent peste 60 de hectare de teren
arabil. Silviu a pus anul trecut bazele
unui proiect ambiţios şi a accesat de
la Uniunea Europeană 45.525 euro
pentru achiziţia de utilaje. A mai pus
şi el jumătate din bani, iar acum se
felicită pentru pasul făcut. Noile uti-
laje îi asigură un randament ridicat
şi vor contribui la îmbunătăţirea ca-
lităţii produselor agricole.

„Am cumpărat două semănători,
una de păioase şi una de prăşitoare,

precum şi un combi-
nator. Valoarea pro-
iectului a fost de
aproape 90.000 de
euro. Utilajele sunt
absolut necesare la
pregătirea terenului
şi apoi la semănat,
iar în acest an chiar
am văzut cu adevărat
diferenţa. Cultivăm
porumb, floarea soa-

relui, grâu şi rapiţă şi sincer, fără
ajutorul lor, n-am fi reuşit să fina-
lizăm la timp lucrările”, ne-a pre-
cizat Silviu Adrian Ungureanu.

Implementarea cu succes a proiec-
tului îi dă curajul să afirme că în noile

sesiune de finanţare lansate de
MADR prin AFIR  va  pregăti un nou
proiect, şi mai ambiţios, privind achi-
ziţia unei combine agricole - având
în vedere că suprafaţa agricolă pe care
o va lucra va fi şi mai mare.

Mărăşeşti: Măsura 4.121  - Modernizarea exploataţiilor agricole

Tehnologie performantă
înseamnă producții mai bune
și reducerea pierderilor
Întreprinderea individuală Ungureanu Silviu Adrian, cu
activitatea principală cultivarea cerealelor, a achiziționat o
semănătoare de păioase, o semănătoare de prășitoare și un
combinator. Aceste echipamente vor contribui la
îmbunătățirea calității produselor agricole și la creșterea
eficienței economice a exploatației deținute de beneficiar. Proiectul implementat
în orașul Mărășești are o valoare de finanțare nerambursabilă de 45.525 euro

Apicultura poate fi o alternativă viabilă pentru
dezvoltarea economică a zonelor rurale, în con-
diţiile cererii în creştere pentru produse de calitate,
cu efecte benefice asupra sănătăţii populaţiei. In-
vestiţiile susţinute de PNDR au contribuit la creş-
terea substanţială a numărului de fermieri care
au decis să îşi restructureze exploataţiile apicole.

Fondurile europene puse la dispoziţia fer-
mierilor români prin PNDR au constituit o şansă

de dezvoltare a afacerii proprii şi pentru tânăra
Vasile Adina Mariana, care deţine o stupină for-
mată din 173 de familii de albine în comuna
Vulturu, exploatată în sistem stabil şi pastoral.

Accesarea Măsurii  4.112 - Instalarea tine-
rilor fermieri, prin proiectul adresat GAL Si-
retul Verde, i-a adus tinerei fermiere 40.000
euro. Fondurile vor fi utilizate pentru creşterea
numărului de familii de albine la 228, prin do-

tarea cu stupi moderni si familii de albine din
rase superioare cu potenţial de producţie ridicat
care să asigure o producţie ridicată.

Pe lângă cutii de stup şi roiuri, lista de achiziţii
pentru restructurarea şi mărirea stupinei mai in-
clude: centrifugă  inox, decristalizator, topitor
ceară cu aburi, generator, echipament protectie,
unelte apicole şi 2 ha de teren agricol.

Vulturu: Măsura 4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Investiții moderne într-un
domeniu tradițional: apicultura



Săparea şanţurilor, des-
zăpezirea drumurilor şi
foarte multe alte lucrări
edilitar-gospodăreşti nu vor
mai fi o problemă atât de
mare pentru autorităţile co-
munei Suraia începând din
acest moment. Comuna a
intrat în posesia buldo-ex-
cavatorului achiziţionat
printr-un proiect cu fonduri
europene. Finanţarea pri-
mită de Comuna Suraia in-
clude şi costuri pentru ame-
najarea unui parc în
suprafaţă de 178 m.p., cu
iluminat ecologic.

Proiectul a fost depus

la Grupul de Acţiune Lo-
cal „Siretul Verde”, astfel
că Primăria Suraia a be-
neficiat de o finanţare ne-
rambursabilă în valoare de
88.981 de euro. Utilajul,
extrem de performant, se
va afla în dotarea Servi-
ciului pentru Situaţii de
Urgenţă înfiinţat la nivelul
primăriei. „Noi, în co-

mună, în fiecare iarnă
avem mari probleme cu
zăpada, astfel că ne era
mai mult decât necesar
un utilaj de asemenea an-
vergură. Mai mult decât
atât, în perspectiva viitoa-
relor investiţii vom avea
foarte multe şanţuri de
săpat, iar buldo-excava-
torul se pretează perfect
la ceea ce avem de făcut.
Are foarte multe între-
buinţări şi vom profita de
el la maximum, pentru că
ne va scuti de la efortul
pe care trebuia să-l fa-
cem, în lipsă de utilaje,
cu forţa fizică”, spune pri-
marul comunei Suraia,
Vasile Grosu.

Utilajul este necesar
pentru lucrări de de-
blocare, îndreptare
a drumurilor afec-
tate de torenţi, de-
zăpeziri, având în
vedere reţeaua ex-
tinsă de drumuri co-

munale, drumuri de pă-
mânt şi drumuri vicinale
de pe teritoriul administra-
tiv al comunei Suraia. Fi-
nanţarea va contribui la
îmbunătăţirea structurii de

bază la nivelul comunei
Suraia, ca urmare a lucră-
rilor de evacuare a apei din
inundaţii şi băltiri, reface-
rea obiectivelor afectate,
refacerea căilor de comu-
nicaţii, dezăpeziri, stinge-
rea de incendii.

Iar lucrurile chiar aşa
stau, întrucât în ziua docu-
mentării acestui material

buldo-excavatorul îşi arăta
utilitatea la fosta groapă de
gunoi de lângă Siret.
„Avem fosta groapă de
gunoi, pe care trebuie să
o astupăm şi în câteva zile

finalizăm o lucrare pe
care ne-o programasem.
Sunt multe lucruri de fă-
cut în comună şi sperăm
ca în sesiunile viitoare să
aplicăm şi cu alte proiecte
care pot fi finanţate prin
fonduri europene, pentru
dezvoltarea comunei",
ne-a precizat viceprimarul
Giorgică Anghelache.

Buldoexcavator nou din fonduri
europene, pentru comuna Suraia
Proiectul “Achiziţie utilaj dezăpezire şi amenajare parc cu iluminat ecologic”
a vizat dotarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul Primăriei
Suraia cu un buldo-excavator. Un alt obiectiv al proiectului îl constituie
amenajarea unui parc cu iluminat ecologic în centrul comunei, în
vecinătatea primăriei. Valoarea finanțării nerambursabile: 88.981 euro

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



Prin proiect se va achiziționa un
buldoexcavator pentru serviciul pu-
blic voluntar pentru situații de
urgență, pentru prevenirea și ate-
nuarea efectelor unor eventuale ris-
curi naturale. Utilajul va fi folosit

pentru lucrări de întreţinere si des-
zăpezire 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.
Valoare nerambursabilă a proiec-
tului "Achiziție utilaj și iluminat
ecologic" este de 89.054 euro.

Comuna Movileni, judeţul Ga-
laţi, a folosit oportunitatea obţi-
nerii de fonduri europene în ca-

drul proiectelor finanţate prin pro-
gramul LEADER, Măsura 4.322,
şi a depus un proiect de finanţare
pentru achiziţia unui buldo-exca-
vator şi pentru realizarea unui sis-
tem de iluminat ecologic în cen-

trul civic al
localităţii. 

Practic, uti-
lajul care va fi
cumpărat va fi
folosit pentru
dotarea servi-
ciului public
voluntar pentru
situaţii de ur-
genţă. Primarul
comunei, Ma-
ricel Tudose,
spune că

buldo-excavatorul va fi extrem
de util la lucrările de întreţinere
şi la realizarea unor obiective de
infrastructură, la lucrări de de-
blocare, îndreptare a drumurilor
afectate de torenţi şi deszăpeziri
pe teritoriul comunei. „Buldo-ex-
cavatorul era necesar pentru
prima dotare a Serviciului Vo-
luntar pentru Situaţii de Ur-
genţă al comunei Movileni. Îl
vom folosi mai ales iarna, la de-
gajarea zăpezii de pe străzi, dar

fiind multifuncţional  ne vom
ajuta de el şi pentru realizarea
de şanţuri şi diferite lucrări care
sunt necesare în comuna noas-
tră”, ţine să precizeze primarul
Maricel Tudose. Comuna Movi-
leni deţine o vastă reţea de dru-
muri agricole, drumuri comunale,
drumuri de pământ şi drumuri vi-
cinale iar utilajul va contribui la
reabilitarea infrastructurii dete-
riorate din cauze naturale sau ca
urmare a traficului.

Totodată, în cadrul proiectului
finanţat prin GAL Siretul Verde
va fi realizat un sistem de ilumi-
nat public ecologic, cu panouri
fotovoltaice, în centrul civic al
comunei Movileni.

Primarul Maricel Tudose spune
că la nivelul comunei Movileni,
departamentele de specialitate ale

primăriei urmăresc cu maxim in-
teres anunţurile AFIR privind vii-
toarele linii de finanţare prin
PNDR şi prin Programul LEA-
DER, pentru a identifica noi opor-
tunităţi de finanţare pentru dezvol-
tarea la nivel teritorial.  „Vrem să
asfaltăm un drum care leagă co-
muna Movileni de comuna Ga-
roafa, din Vrancea, pe baraj. Pro-
iectul îl avem pregătit, numai să
vedem dacă se încadrează în mă-
surile care se vor lansa”, ne-a mai
spus primarul Maricel Tudose.

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

Comuna Movileni își cumpără utilaj
pentru deszăpezirea drumurilor
comunale



Marian Trifan, un tânăr vrân-
cean care a pus bazele unei stu-
pine în comuna Vînători, afirmă
că şi-a dorit încă din adolescenţă
să aibă acasă un stup de albine.
Chiar daca familia a încercat să-l
ţină departe de înţepăturile albi-
nelor,  Marian a decis să-şi ur-
meze visul şi a deschis acum doi
ani o stupină în comuna Vînători,
prin cumpărarea a 125 de familii
de albine. Şi-a îndeplinit dorinţa
şi deţine o exploataţie apicolă care
concurează cu stupinele apiculto-
rilor experimentaţi. În prezent,
Marian Trifan are 160 de familii
de albine, urmând ca la încheierea
proiectului să ajungă la cel puţin
213 familii, din efectivul propriu,
prin înmulţire. 

Profitând de oportunitatea des-
chiderii liniilor cu finanţări ne-
rambursabile de la Uniunea Eu-
ropeană, prin PNDR,  tânărul a

întocmit în anul 2014 un proiect
prin care a obţinut 32.000 de euro
de la Uniunea Europeană, bani
tocmai buni să-şi îndeplinească
visul. Planul de afaceri al lui Ma-
rian Trifan are ca obiectiv creş-
terea volumului total al producţiei
destinate comercializării prin
achiziţionarea de echipamennte
necesare stupinei: sistem integrat
fotovoltaic pentru producerea de

energie electrică din sursă solară,
stupi verticali, centrifugă univer-
sală, echipament pentru descăpă-
cit faguri, maturatoare miere şi

butoaie containere pentru trans-
port şi depozitare. De asemenea,
în sprijinul nerambursabil primit
de tânărul apicultor sunt incluse
fonduri şi pentru cumpărarea unei
suprafeţe de teren pentru con-
struirea unei anexe apicole şi
cumpărarea sau construirea ane-
xei care să adăpostească instalaţia
de producere a energiei electrice
din sursă solară.

Marian a investit prima tranşă
din sprijinul obţinut prim accesa-
rea Măsurii 4.112 „Instalarea tâ-

nărului fermier” şi în scule şi uti-
laje de albinărit. „Am cumpărat
maturatoare de inox, centrifugă
electrică, cu 12 rame, panouri so-

lare. Am mult mai multe planuri,
pentru dezvoltarea stupinei: mi-
am luat şi un pavilion apicol, am
început să-l populez ca să pot
pleca pe o distanţă mai mare cu
stupii", spune Marian Trifan.

Tânărul spune că planurile sale
de viitor sunt mult mai măreţe,
un obiectiv fiind şi construirea
unei făbricuţe de îmbuteliat mie-
rea de albine. Acest lucru ar putea
fi posibil într-o perioadă mai în-
delungată, cu un nou proiect pe
fonduri europene.

Vînători: Măsura 4.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Apicultură cu echipamente de ultimă
generație prin finanțare europeană
Pasionat de apicultură, tânărul Marian Trifan a decis să facă performaţă în
acest domeniu. Pentru a creşte randamentul exploataţiei pe care o deţine în
comuna Vînâtori, judeţul Vrancea, şi pentru a se dota cu echipamente de
ultimă generaţie, a întocmit un plan de afaceri şi a depus un proiect prin
care a cerut o finanţare din fonduri PNDR la GAL Siretul Verde. Accesarea
Măsurii  4.112 „Instalarea tinerilor fermieri” i-a adus un sprijin financiar de
32.000 euro, din care a primit până acum prima tranşă.



Garoafa: Măsura 4.141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență

1500 de euro pe an, pentru dezvoltarea
afacerii proprii

Fermierul Alina Mirela Bivol
deţine o exploataţie agricolă
pe raza comunei Garoafa, ju-
deţul Vrancea, şi a depus un
proiect de finanţare prin măsura
4.141 - Sprijinirea fermelor
agricole de semisubzis ten ță, în
anul 2013. Cu o ex pe rien ţă de
peste 10 ani în activităţi agricole, Alina Mirela Bivol şi-a propus mărirea numărului de animale şi a suprafeţei
agricole administrate. "Sunt în al doilea an al sprijinului de 1500 euro, pentru zootehnie. Investim suma
alocată în animale şi dotari, ca să ne putem extinde. Dacă vor mai fi şi alte forme de sprijin pentru fermieri, le
vom accesa în continuare, ca să ne consolidăm exploataţia zootehnică", spune Alina Mirela Bivol.

Un mixt de culturi ve-
getale, legume-fructe şi
struguri de masă a fost
reţeta de succes pentru
Ichim Irina Corina, un
tânăr fermier aflat la în-
ceput de drum. Pornind
de la o exploataţie care
includea culturi de pe-
peni, viţă de vie pentru
struguri de masă şi stru-
guri de vin, grâu, porumb,
lucernă, fasole, legume
în solar şi căpşuni în
solar, fermierul şi-a pro-
pus dezvoltarea exploa-
taţiei agricole prin acce-
sarea Măsurii 4.112 - In-
stalarea tinerilor fermieri.

În acest sens, a depus
un proiect la GAL Siretul
Verde, şi a primit o finan-
ţare de 25.000 euro. Prin

planul de afaceri, şefa de
exploataţie Ichim Irina
Corina şi-a propus să ajun-
gă la o suprafaţă cultivată
cu pepeni de 3,25 ha şi o
suprafaţă cultivată cu po-
rumb de aproape 4 ha.
Proiectul prevede şi ur-
mătoarele achiziţii pentru
dezvoltarea fermei: 3 ha
de teren arabil, seminţe,
substanţe insecto – fun-
gicide, îngrăşăminte chi-
mice, motorină, înfiinţarea
unui puţ pentru irigat, ge-
nerator electric şi com-
bustibil pentru pompa de
irigat, instalaţie pentru iri-
gat cu picătura, folie pentru
solar, plata utilităţilor de
la sediul exploatatiei, a
lucrarilor mecanice  şi
manuale prestate.

Această oportunitate de fi-
nanţare a fost fructificată de
către Gavrilă (Sava) Mădă-
lina Alisa, care a decis să
achiziţioneze un tractor dotat
cu scarificator, pentru pres-

tarea de servicii în zona Vul-
turu - Boţârlău. Fondurile eu-
ropene primite pentru achi-
ziţia tractorului şi a
scarificatorului au fost în va-
loare de 50.050 euro, la care

s-a adăugat şi cofinaţarea
proprie. Prin acest proiect, un
rezultat suplimentar al inves-
tiţiei l-a constituit crearea
unui loc de muncă perma-
nent - pe postul de tractorist.

Vulturu, Măsura  4.312 - Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de microîntreprinderi din sectoare nonagricole

Tractor nou din fonduri UE, pentru
prestarea de servicii în comuna Vulturu
Absenţa unui număr suficient de utilaje performante
pentru agricultură şi slaba reprezentare a sectorului
prestărilor de servicii a fost una din motivaţiile
deschiderii, de către GAL Siretul Verde, a sesiunilor de
depunere de proiecte pe "Măsura  4.312 - Sprijin
pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi din
sectoare nonagricole".

Rugineşti: Măsura 4.112 -
Instalarea tinerilor fermieri

Diversificarea
culturilor vegetale,
un plan de afaceri
de succes



Mierea de albine este un
aliment extrem de sănătos şi
nutritiv, iar lumea civilizată
foloseşte acest produs astăzi
ca înlocuitor al zahărului. Nu
mai vorbim despre impactul
pozitiv pe care apicultura îl
are asupra mediului, cunos-
cut fiind faptul că albinele au
rolul de a poleniza plantele.
Pasionaţii de albinărit au
avut în ultimii ani şansa de a
profita de fondurile europene
pentru a-şi pune pe picioare
o afacere în domeniu. Este
şi cazul lui Ion Şchiopu, un
tânăr de 27 de ani, care,
printr-un proiect depus la
GAL „Siretul Verde”, pe li-
nia de finanţare privind „In-
stalarea tânărului fermier”, a
obţinut 40.000 de euro ne-
rambursabili pentru a-şi dez-
volta pasiunea. Pentru că, aşa
cum ne spune, în cazul său
este vorba şi de o tradiţie de
familie. A început din 2013
cu 175 de stupi de albine şi
la sfârşitul celor cinci ani de
derulare a proiectului va

avea 229 de stupi. Spune că
o parte din bani, respectiv
12.200 de euro i-a investit în
sculele necesare albinăritu-
lui, iar diferenţa până la
40.000 de euro va fi direc-
ţionată pentru modernizarea
şi restructurarea exploataţiei,
prin achiziţia de rame, faguri,
medicamente necesare în
stupină. Planul de afaceri
prevede achiziţionarea unui
teren în suprafaţă de 1 ha
pentru vatra stupinei, 100 de
cutii de stupi, o centrifugă,
un topitor de ceară, 20 de bi-
doane de inox pentru miere
şi un uscător de polen.

„În cazul meu, este ceva
moştenit, de la părinţi, de
la bunici, chiar şi străbuni-
cul avea stupi şi mi-a plă-
cut, e o pasiune şi, de ce nu,
o sursă de venit. În albinărit
nu este greu, dar uneori
este dureros când te înţeapă
albinele. Trebuie să ai o
anumită tărie de caracter,
să-ţi placă cu adevărat şi să
nu te descurajezi, cum a

fost spre exemplu anul tre-
cut, când producţia a fost
proastă şi am făcut eforturi
să menţinem pe linia de
plutire familiile de albine.
Anul acesta se anunţă a fi
promiţător. Vrem să conti-
nuăm, să ducem totul la un
alt nivel, cât mai profesio-
nal , lumea să fie mulţumită
de mierea noastră de cali-
tate”, ne spune Ion Şchiopu.

Dacă natura va fi gene-
roasă, şi veniturile sale vor
creşte substanţial, astfel că
pasiunea şi afacerea se vor
împleti. Ion Şchiopu are şi
un sfat pentru cei care vor
să se apuce de albinărit.

„Tinerii care vor să se
apuce de apicultură ar tre-
bui să studieze, să vadă dacă
le place din punct de vedere
teoretic,  iar dacă sunt atraşi
le recomand să înceapă cu
mai puţine familii. Dacă
reuşesc să le înmulţească
atunci să continue. Pentru
că este un domeniu frumos
dacă simţi asta în suflet”,
conchide Ion Şchiopu.

Mărăşeşti: Măsura 4.112 „Instalarea tânărului fermier”

Apicultura, o profesie nobilă,
care aduce satisfacții

Persoanele intere-
sate de vizitarea zonei
Pufeşti, pentru agro-
turism, pescuit sportiv
şi vânătoare vor avea
în scurt timp la dispo-
ziţie o pensiune agro-
turistică cu un nivel
de confort de 3 mar-
garete, situată în satul
Domneşti Târg, cu ac-
ces de la E85. Ampla-
samentul proiectului,
care valorifică carac-
teristicile 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 creşte-
rea atractivităţii regiu-
nii prin facilitarea ac-
cesului turiştilor la eve-
nimente tradiţionale lo-
cale şi în zona naturală
de interes turistic. Cele
5 camere ale pensiunii
agroturistice, care va
fi dotată la standarde
europene, vor oferi 10
locuri de cazare. Pen-
siunea va include o bu-
cătărie dotată cores-
punzător şi o sală de
servire a mesei, cu me-
niuri tradiţionale.

Măsura 4.313 - Încurajarea
activităţilor turistice

Pensiune
agroturistică
în Domnești
Târg, la E85
Prin proiectul depus la GAL
Siretul Verde a fost obţinută
o finanţare nerambursabilă
de 100.000 euro, pentru
construirea şi dotarea unei
pensiuni agroturistice 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.



În comuna Bilieşti, terenurile
muncite de fermierul Veronica
Popa au fost făcute ca de pe carte.
Ferma vegetală deţinută de aceasta
însumează peste 17 hectare de te-

ren, pe care sunt cultivate legume,
pepeni, rădăcinoase şi tuberculi. În
urmă cu doi ani, întreprinderea in-
dividuală pe care o conduce a im-
plementat un proiect FEADR pe
Măsura 112 „Instalarea tânărului
fermier”. Beneficiarul a găsit în
GAL „Siretul Verde” o oportunitate
de finanţare şi s-a gândit să-şi di-
versifice serviciile, prin achiziţio-
narea unui încărcător frontal, a unui
tocător de resturi vegetale şi a unui
generator electric care deserveşte
exploataţia agricolă. Finanţarea ne-
rambursabilă de la Uniunea Euro-
peană a fost de 6767 euro. „Noi
ne-am propus prin proiect să mo-

dernizăm tehnologiile de cultură
şi să reducem costurile de produc-
ţie, precum şi diversificarea pro-
ducţiei, bineînţeles cu o îmbună-
tăţire a calităţii produselor
noastre. Aceste utilaje pe care le-
am achiziţionat ne sunt de mare
ajutor, fapt pentru care ne-am
gândit să ne extindem cu terenul
de pepeni. Pentru acest lucru mai
avem nevoie de utilaje, pe care în-
cercăm să le obţinem tot prin Gal
Siretul Verde, în sesiunea care ur-
mează”, ne-a precizat fermierul
Veronica Popa.

În anii care urmează, fermierul
intenţionează să diversifice acti-

vităţile agricole, pentru a asigura
o mai bună utilizare a forţei de
muncă în acest domeniu.

Zona Rugineşti, care dispune de un real
potenţial de dezvoltare a turismului ca urmare
a cadrului natural deosebit şi a patrimoniului
cultural tradiţional va fi deservită până la sfâr-
şitul acestui an de un centru de agrement mo-
dern realizat prin fonduri europene acordate
prin PNDR 2007 - 2013, Măsura "4.313 - În-
curajarea activităţilor turistice" din Strategia
de Dezvoltare Locală Siretul Verde. Investiţia
va fi realizată într-o zonă care favorizează di-
ferite forme de turism: de agrement, de cir-

culaţie, de sejur, cultural, rural, de vânătoare
şi pescuit, de week-end, având în vedere den-
sitatea populaţiei din zonă şi absenţa altor
centre recreaţionale în localitatea Copăceşti
şi în împrejurimi, pe o rază de 30 km.

Beneficiarul fondurilor nerambursabile
accesate prin sesiunea GAL Siretul Verde
este S.C. Palladium Company S.R.L, o so-
cietate comercială înfiinţată în anul 2013,
cu obiectul principal de activitate "activităţi
recreative", care  deţine 0,6 ha de teren în

intravilanul satului Copăceşti, comuna Ru-
gineşti. Prin proiect se propune construirea
unei baze de agrement compusă din piscină
descoperită şi sală multifuncţională pentru
jocuri şi sală de fitness şi aerobic, în regim
P + etaj. Alături de dezvoltarea turismului
rural, investiţia are ca obiective şi promo-
varea frumuseţilor naturale ale zonei şi a
culturii tradiţionale.

Bilieşti: Măsura 4.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

În agricultură, mecanizare înseamnă
performanță
Ferma vegetală deținută de
beneficiara Popa Veronica,
din comuna Bilieşti, are ca
principal obiect de activitate
cultivarea legumelor și a
pepenilor, a rădăcinoaselor
și a tuberculilor. Prin
proiectul  depus și selectat
de GAL Siretul Verde au fost achiziționate un încărcător frontal, un tocător de resturi
vegetale și un generator care deserveşte exploatația agricolă. Valoarea finanțării
nerambursabile a fost de 6767 euro.

Rugineşti: Măsura 4.313 - Încurajarea activităţilor turistice

Centru de agrement în comuna Ruginești
Investiţia va fi realizată de către SC Palladium Company SRL, în
intravilanul satului Copăceşti, comuna Rugineşti, cu acces din DN
11 A pe direcţia Adjud - Oneşti. Valoarea finanțării nerambursabile
obţinute prin GAL Siretul Verde este de 196.833 euro.



Dorin Ioniţă, din oraşul
Mărăşeşti, a decis să-şi
dezvolte o mică afacere de
familie în sectorul agricol,
prin accesarea de fonduri
prin intermediul Grupului
de Acţiune Local „Siretul
Verde”. Mai exact, pe su-
prafaţa de teren pe care o
deţine, micul fermier a
considerat că legumicul-
tura este un domeniu care
i se potriveşte, astfel că
după doi ani de imple-
mentare a măsurii 141
„Sprijinirea fermelor agri-
cole de semi-subzistenţă”
spune că lucrurile au în-
ceput să capete contur.
Speră ca la toamnă pro-
ducţia să fie una pe mă-
sura muncii, astfel încât,
la finalul anului, când va
trage linie, să constate că
din profitul obţinut îşi va
permite să investească în

continuare în
afacere. Visul
său este să con-
struiască un solar
de dimensiuni
mari, care să ia
locul celui ac-
tual.

„Sunt în al
doilea an de fi-
nanţare. Am
pornit cu ardei,
gogoşari, kapia,
cu o jumătate de
hectar la înce-
put, apoi mi-am
extins puţin cu
suprafaţa. În-
cercăm să dez-
voltăm şi mai mult prin
suprafeţe acoperite, refe-
rindu-mă aici la solar",
afirmă legumicultorul Do-
rin Ioniţă.

Dorin Ioniţă spune că
proiectul aflat în imple-

mentare îşi propune creş-
terea exploataţiei şi a vo-
lumului producţiei pentru
comercializare, astfel în-
cât ferma sa de semi-sub-
zistenţă să devină viabilă
economic.

Vulturu: Măsura  4.112 - Instalarea
tinerilor fermieri

Apicultură
modernă, cu
fonduri obținute
prin PNDR

Pasiunea pentru creşterea şi îngrijirea albinelor
şi sustenabilitatea unei afaceri care comerciali-
zează produsele apicole au determinat o pe Negruţ
Lenuta să realizeze un proiect de dezvoltare a stu-
pinei proprii, prin intermediul "Măsurii 4.112 -
Instalarea tinerilor fermieri"

Proiectul depus la Grupul de Acţiune Locală
Siretul Verde, pentru dezvoltarea stupinei am-
plasate în  comuna Vulturu, sat Boţârlău a pri-
mit o finanţare nerambursabilă în valoare de
40.000 euro.

Pornind de la un efectiv de 185 familii de al-
bine, tânărul fermier şi şef de exploataţie agricolă
Negruţ Lenunţa intenţionează să achiziţioneze
încă 55 de familii de albine pe 10 rame şi 55 de
cutii de stupi. Planul de afaceri prevede de ase-
menea cumpărarea de utilaje necesare activităţii:
o centrifugă, o maşină de descăpăcit, un matura-
tor şi două sisteme de conversie energie solara
în energie electrică.

Redimensionarea exploataţiei deţinute de Ne-
gruţ Lenuţa va contribui la atingerea obiectivelor
PNDR, privind creşterea numărului de tineri agri-
cultori care încep pentru prima oară o activitate
agricolă în calitate de şefi de exploataţie. Creşterea
business-ului propriu în domeniul apiculturii se
va realiza prin mărirea capacităţii de producţie şi
aplicarea unor tehnologii moderne.

Mărăşeşti: Măsura 4.141 „Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenţă”

Legumicultură 
ca la carte



Nr. crt. Denumirea beneficiarului Localitate Valoare public Domeniul de activitate

1 C lin Ionut Vulturu 3000 agricultura

2 Finichiu Mihaela -Loredana Garoafa 3000 agricultura

3 Ionel Alexandru Pufe ti 3000 agricultura

4 Nagy Mihaela Bilie ti 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 Vîn 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

Nr. crt. Denumirea beneficiarului Localitate Valoare public Domeniul de activitate

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 Rugine ti 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

Nr. crt. Denumirea beneficiarului Localitate Valoare public Domeniul de activitate

49 Banciu Lucian Vulturu 32425 agricultura

50 Musat Ionel Vulturu 48910 agricultura

51 Popa F. Veronica Bilie ti 6767 agricultura

52 Ungureanu Silviu M r e ti 45525 agricultura

Nr. crt. Denumirea beneficiarului Localitate Valoare public Domeniul de activitate

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

Nr. crt. Denumirea beneficiarului Localitate Valoare public Domeniul de activitate

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

Nr. crt. Denumirea beneficiarului Localitate Valoare public Domeniul de activitate

60 Comuna Rugine ti Rugine ti 89350 construire teren de sport i spa iu de joac  

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 Vîn tori 89894 Amenajare terenuri de sport cu iluminat 

ecologic

67 Comuna Vînatori Vîn tori 16978 achizitie autospecial  antiincendii

68 Comuna Bilie ti Bilie ti 88981 Achizi ie buldoescavator i realizare 

sistem de iluminat ecologic la baza 

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

M sura 4.313 - Încurajarea activit ilor turistice

M sura 4. 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun t irea serviciilor de baz  pentru economia i 

M sura 4.141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten

Lista beneficiarilor GAL Siretul Verde
Situa ie valabil  la 31 mai 2015

M sura 4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

M sura 4.121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

M sura 4.312 - Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi din sectoare nonagricole



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

Vulturu și
Ruginești,
fruntașe la
atras fonduri
prin GAL

Toate cele 9 localități din teri-
toriul Siretul Verde au beneficiat
de fonduri prin programul LEA-
DER, fie că vorbim de proiecte
ale beneficiarilor privați, fie ale
beneficiarilor publici. Cu toate
acestea, cele mai multe fonduri
nerambursabile destinate dezvol-
tării rurale au ajuns în cele două
comune aflate la extremitățile de
sud și de nord ale zonei, Vulturu
și Ruginești. În urma apelurilor
de selecție lansate de GAL Siretul
Verde, nu mai puțin de 15 proiecte
ale solicitanților din comuna Vul-
turu au fost selectate și ulterior
contractate cu AFIR. Valoarea ne-
rambursabilă totală a acestora se
ridică la 449.927 euro, adică
20.69% din totalul prevăzut de
strategia de dezvoltare locală. Și
comuna Ruginești se află în top
din punctul de vedere al proiectelor
contractate, cu 19.73% din totalul
alocat strategiei GAL Siretul Verde
și un număr de 13 beneficiari. În
comuna Vînători se derulează 7
proiecte cu o valoare neram -
bursabilă de 352171 euro (16,19%
din totalul prevăzut de strategie),
urmată de Pufești, cu 293981 euro
și un numar de 8 beneficiari.
Urmează, în ordine, Suraia -

173981 euro (8 beneficiari),
Biliești - 150748 euro (8 benefi-
ciari), Garoafa - 144095 euro (7
beneficiari), Mărășești - 91525
euro (4 beneficiari) și Movileni -
89055 euro (un beneficiar).

Rezumatul
proiectului de
cooperare

Denumirea proiectului: Cooperare
pentru succes: marketing on-line pentru
produsele locale

Parteneri: Asociația Grupul de Acțiune
Siretul Verde, Asociația Microregională
Mara Natur

Obiectivele proiectului:
1. Valorificarea potentialului local

din cele doua teritorii prin promovarea
in comun a produselelor si resurselor
locale;

2. Dobândirea de competenţe şi îm-
bunătăţirea cunostinţelor deţinute de
membrii GAL-urilor partenere prin in-
termediul actiunilor de cooperare.

Activitățile principale:
- Activități pregătitoare
- Activitatea 1: Formarea echipelor

de management
- Activitatea 2: Selectia persoanelor

care vor participa la sesiunile de instruire 

- Activitatea 3: Pregatirea si
desfășurarea sesiunii de instruire “Rolul
produselor locale în dezvoltarea rurală”,
desfășurată în teritoriul Siretul Verde

- Activitatea 4: Pregatirea si
desfășurarea sesiunii de instruire “ Mar-
ketingul on-line al produselor locale”,
desfășurată în teritoriul Mara Natur

- Activitatea 5: Elaborarea si realizarea
de materiale de promovare

- Activitatea 6: Creare si dezvoltare
pagina web

- Activitatea 7: Informare si comu-
nicare

- Activitatea 8: Monitorizarea si eva-
luarea proiectului de cooperare

- Activitatea 9: Redactarea raportului
final si a cererii de plata

Principalele rezultate anticipate:
- 63 de participanți la cele două

sesiuni de instruire (37 GAL Siretul
Verde și 26 GAL Mara Natur);

- o sesiune de instruire cu tema “Rolul
produselor locale în dezvoltarea rurală”
cu un numar de 35 de participanti din
partea celor doua GAL-uri;

- o sesiune de instruire cu tema “Mar-
keting-ul on-line al produselor locale”

cu un numar de 28 de participanţi;
- 600 de pliante
- o pagina web de promovare a pro-

duselor și resurselor locale din teritoriile
Siretul Verde și Mara Natur

- cel puțin 10 produse locale promo-
vate pe site de fiecare GAL partener

- minim 4 comunicate de presă

Durata: 4 luni

Bugetul proiectului: 8039 euro, din
care GAL Siretul Verde contribuie cu
5000 euro, iar GAL Mara Natur cu
3039 euro;

Sursa de finanțare: Măsura 421 –
Implementarea proiectelor de cooperare
din cadrul Programului Național pentru
Dezvoltare Rurală 2007 -2013 Axa Leader.
Intensitatea ajutorului public - 100%.

În atenția beneficiarilor

Termenul limită pentru
depunerea ultimei cereri de
plată este 30 septembrie 2015

Cererile de plată pot fi depuse de beneficiarii PNDR 2007-
2013, inclusiv de beneficiarii GAL Siretul Verde,  pâna cel
tarziu 30 septembrie 2015. Acesta este termenul limită pentru
depunerea ultimului dosar de cerere de plată atât pentru be-
neficiarii privați, cât și pentru cei publici, iar ultima plată se

face pe 31 decembrie 2015. Decalajul între decembrie 2015
și septembrie 2015 este dat de termenul legal în care AFIR
realizează decontarea cheltuielilor eligibile efectuate — în
conformitate cu prevederile legale privind finanțarea Politicii
Agricole Comune și cu manualele de proceduri ale AFIR.Ofi-
cialii Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale le recomandă
beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile pentru
agricultură să își programeze în mod corect etapele realizării
investițiilor, astfel încât până pe 30 septembrie 2015 acestea
să fie finalizate cu proces verbal de punere în funcțiune. Cei
care nu se vor încadra în termenul limită anunțat de AFIR
riscă nu numai rezilierea contractului de finanțare, ci și con-
stituirea debitului total pentru întreaga investitie și a recuperarea
în integralitate a tuturor sumele acordate anterior.

Continuare 
din pagina 1


