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Noile investiții în
domeniul turistic și de
agrement, finan țate
prin măsura 4.313 din
planul de dezvoltare
al teritoriului GAL Si-
retul Verde, se apropie
cu pași repezi de fina-
lizare. În nordul teri-
toriului nostru, la Ru -
ginești și Pufești, sat
Dom nești,  iubitorii
de relaxare și de na-
tura vor avea în curând la
dispoziție un centru de agre-
ment cu piscină exterioară,
sală de jocuri și sala de fitness

dar și o pensiune agroturistică
cu 10 locuri de cazare și  sală
de servire a mesei cu meniuri
tradiţionale.
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Baze sportive moderne, la
școlile Vînători și Mirceștii Noi

La şcolile generale din Vînători
şi Mirceştii Noi, din comuna Vî-
nători, se lucrează la amenajarea
a două baze sportive moderne. Fi-
nanţarea pentru cele două obiec-
tive de investiţii este asigurată prin
fonduri europene din PNDR, ca
urmare a proiectului realizat de
Primăria Vînători prin Grupul de
Acţiune Locală Siretul Verde. Un
al doilea proiect al comunei Vî-
nători are în vedere achiziţia unei
autospeciale antiincendiu, pentru
dotarea Serviciului pentru Situaţii

de Urgenţă în scopul reducerii
timpului de intervenţie la incen-
diile de pe raza localităţii. “Elevii

nu vor mai face orele de educație
fizică în noroi”, spune Ionel Lupu,
primarul comunei Vînători.

Instruire comună pentru
producători locali din
GAL Siretul Verde și GAL
Mara - Natur

21 de producători locali din teritoriul GAL Si-
retul Verde și 8 din teritoriul GAL Mara Natur  au
participat pe 21 iulie la prima sesiune de instruire
comună din cadrul proiectului  "Cooperare pentru
succes: marketing on-line pentru produsele locale".
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Măsura 4.141 - Sprijinirea fermelor
agricole de semisubzistență

Albinăritul, 
o afacere adresată
oamenilor pasionați

Dumitra Apostu, din co-
muna Vulturu, în vârstă de
53 de ani, se numără printre
beneficiarii proiectelor
finanțate prin programul
LEADER în teritoriul Gru-
pului de Acțiune Local “Si-
retul Verde”. Pentru proiec-
tul depus privind înființarea
fermei de semi-subzistență,
aceasta va încasa de la Uni-
unea Europeană 1500 de
euro/an, pentru a-și dezvolta
afacerea cu stupi de albine.
Albinăritul este o pasiune a
Dumitrei Apostol din fami-
lie, fiind educată de mică în
spiritul iubirii față de cele
mai harnice viețuitoare de
pe pământ. Dacă în urmă cu
cinci ani, deținea 25 de fa-
milii de albine, în prezent
exploatația pe care o deține
a ajuns la 40 de familii iar
prin planul de afaceri pe care
l-a elaborat pentru obținerea
finanțării europene fermierul
și-a propus dublarea fermei
la 80 de familii de albine,
dar și modernizarea stupinei.
Acest lucru înseamnă
achiziționarea de echipa-
mente moderne. Mărirea
exploatației va însemna în
primii ani de finanțare și o
producție mai mare de miere
de albine, cu cel puțin 20%,
care odată vândută pe piața

liberă va aduce și venituri
mai mari fermierului.

“Mărirea efectivului de al-
bine o voi realiza prin
înmulțirea propriilor familii,
cât și prin achiziționare de
noi familii. Pentru investiție,
voi folosi o parte din banii
primiți de la Uniunea Euro-
peană, dar voi veni și eu cu
aport propriu, având în vedere
că odată certificată, cea mai
mare cantitate de miere va
merge la vânzare. Totodată,
în ultimul an de finanțare
vreau să achiziționez utilaje
noi, precum o centrifugă de
miere din inox, care să mă
ajute în activitatea pe care o
desfășor”, spune Dumitra
Apostol.

Potrivit fermierului,
creșterea exploatației sale nu
va însemna însă și angajarea
de personal suplimentar. În
schimb, în activitate vor fi
implicați toți membrii gos-
podăriei sale. Dumitra Apos-
tol mai precizează că în pre-
zent există o piață de desfa-
cere mulțumitoare, dar că se
poate câștiga și mai bine din
mierea de albine, pentru acest
lucru urmând să experimen-
teze și deplasările în alte
orașe unde se consideră că
populația are o putere de
cumpărare mai mare.

În vârstă de doar 31
de ani, Ionuț Călin și-
a propus ca în câțiva
ani să devină un fermier
în adevăratul sens al
cuvântului, cu animale
multe și pământ bun
pe care să-l lucreze cu
drag. Cele două hectare
de teren pe care le
deține în satul Hîngu -
lești din comuna Vul-
turu reprezintă un bun
punct de pornire în atin-
gerea dezideratului pe
care și l-a propus în

domeniul creșterii ani-
malelor și cultivarea
plantelor necesare pen-
tru baza furajeră.

Tânărul fermier nu
a scăpat oportunitatea
accesării fondurilor eu-
ropene și grație proiec-
tului depus la GAL Si-
retul Verde a obținut o
finanțare nerambursa-
bilă pe Măsura 4.141,
privind sprijinirea fer-
melor de semisubzis -
tență, urmărind prin
acest lucru să-și dez-
volte ferma.

“Investesc în anima-
le și pământ. Cultiv po-
rumb, floarea-soarelui,
grâu, soia, mazăre, lu-
cernă. Vreau să mă dez-
volt în creșterea ani-
malelor. Este greu în
agricultură, dar fără
bani nu facem nimic.
Cât despre dezvoltarea
fermei prin accesarea

unui alt proiect, este
ceea ce-mi doresc în
viitor”, spune tânărul
fermier.

Prin planul de afa-
ceri pe care trebuie să-
l respecte, Ionuț Călin
și-a luat sarcina să
crească numărul efec-
tivelor de animale de
la 31 în prezent, res-
pectiv șase bovine, 16
porcine și nouă ovine
urmând să ajungă la
finalul proiectului la
opt bovine, 22 de porci
și scroafe, 20 de oi, pre-
cum și 100 de găini
ouătoare. Sprijinul ne-
rambursabil oferit de
Uniunea Europeană este
de 1500 de euro/an,
bani care vor fi folosiți
exclusiv în interesul fer-
mei. Tânărul urmează
în prezent și un curs de
calificate în meseria de
crescător de animale.

Vulturu: Măsura 4.141 - Sprijinirea
fermelor de subzistență

Un tânăr fermier, 
la început de drum



Obiectivele Măsurii:

Obiective generale
‐ Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectoru‐
lui agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri
şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformi‐
tate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi
bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
‐ Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agri‐

cole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără
creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

Obiective specifice
Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de ti‐
nerii fermieri.

Obiective operaţionale
‐ Creşterea numărului de tineri agricultori care

încep pentru prima oară o activitate agricolă ca
şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri
de a realiza investiţii. 
Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop:
‐ Îmbunătăţirea managementului exploataţiei
agricole;
‐ Îmbunătăţirea performanţelor generale ale
exploataţiei agricole;
‐ Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;
‐ Respectarea normelor comunitare, în special,
cerinţele de eco‐condiţionalitate, de sanatate si
securitate a muncii, protecţia mediului şi sani‐
tar‐veterinare.

Planul de dezvoltare locală a teritoriului GAL Siretul Verde

Măsura 4.112 Instalarea tinerilor fermieri

Tânărul George Costin
Lungu, din Ruginești, este
deja șef de exploatație
agricolă, după ce a decis
să preia sarcinile admi-
nistrării unei afaceri în
domeniul creșterii anima-
lelor. Practic, tânărul fer-
mier a crescut într-o fa-
milie care a deţinut întot-
deauna animale și, a avut
de mic responsabilități în
ceea ce privește  îngrijirea
acestora. Pregătirea prac-
tică dobândită în gospo-
dărie și-a completat-o cu
partea teoretică a lucruri-
lor, la cursurile de califi-
care pe care le-a absolvit,
devenind astfel lucrător
cu atestat în creșterea ani-
malelor. Următorul pas
a fost să depună un
proiect la Grupul de
Acțiune Locală Si-
retul Verde, pentru
obținerea de fonduri
europene nerambursa-

bile, prin care
să-și dezvolte
ferma. A
obținut, ca ur-
mare a proiec-
tului depus pe

măsura 4.112 - Instalarea
tinerilor fermieri suma de
40.000 de euro din care a
încasat prima tranşă. La
început, în ferma sa se
găseau 161 de oi și 42 de

capre, dar
între timp
animalele
au devenit
mai multe.

“Am ac-
cesat mă-
sura 112,
privind ti-
nerii fer-
mieri, am
cumpărat
un număr

de oi, le-am crescut și
acum le înmulțesc. M-am
sporit și suprafața de teren
cu trei hectare de pământ,
am cumpărat trei vaci și
trei viței și cu următoarea
tranșă vreau să mă extind
să le fac un grajd mai
mare, unde o să aducem
și apă curentă. Este greu
în agricultură, dar mă aju-
tă și părinții și de descur-
căm”, spune George Cos-
tin Lungu. 

Cele trei hectare de teren
pe care le-a achiziționat
cu bani europeni au fost
cultivate cu porumb și con-
stituie baza furajeră nece-

sară pentru hrana anima-
lelor pe care de deține.

Tânărul este convins că
noua generație de fermieri
poate să ducă la îndeplinire
mai ușor cerințele pe care
le implică această profesie,
cu tot ceea ce derivă de
aici: securitate alimentară,
produse locale de calitate,
creștere economică în me-
diul rural. Tânărul spune
că deja se gândește la un
nou proiect pe fonduri eu-
ropene, tot în domeniul
agriculturii, dar nu pe
creșterea animalelor,
așteptând cu interes noile
linii de finanțare.

Ruginești: Măsura 4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Un tânăr fermier de succes: 
George Costin Lungu, din Ruginești



De când se știe, Ionica
Poiană, din comuna Su-
raia, a avut ca principală
ocupație creșterea ani-
malelor și cultivarea pă-
mântului. Și acum, la vâr-
sta de 59 de ani, muncește
cot la cot cu cei mai tineri
și se mândrește cu ferma

sa, un exemplu pentru tot
satul. Nu este deloc ușor
să lucrezi opt hectare de
teren, din care jumătate
îl deține în proprietate,
suprafața de teren culti-
vată cu cereale asigurând
hrana necesară animalelor
de acasă. Pentru că a dorit
să-și dezvolte exploatația,
Ionica Poiană a accesat
și fonduri europene,
printr-un proiect depus
la Grupul de Acţiune Lo-
cală Siretul Verde. Acest
proiect îi va aduce 1500
euro/an pentru trei ani,
fonduri foarte utile pentru
diversificarea activității.

“Am vaci, porci, cur-
cani, gâște, rațe, găini.
Avem teren arabil, am

cumpărat, mai vrem să
cumpărăm. De asta am
accesat fonduri europe-
ne, ca să putem să ne
dezvoltăm. Banii au fost
bineveniți pentru a crește
puțin ferma. În prezent,
producția o valorificăm
la piață, la Focșani. La
noi lucrează toată fami-

lia, de la copil la bătrân.
Noi muncim, pentru că
vacile nu ne dau nicio-

dată concediu”, spune
Ionica Poiană.

Deși se poate spune
despre fermier că este
super calificat în meseria
de crescător de animale,
Ionica Poiană va urma
și cursuri de instruire
pentru a dobândi aptitu-
dini manageriale, care

să-i fie de folos în co-
mercializarea produselor
agro-zootehnice.

Suraia: Măsura
4.141 - Sprijinirea
fermelor de
semisubzistență

Ionica
Poiană,
Suraia: “Un crescător de
animale nu are niciodată
concediu”

Toate cele 9 localități din
teritoriul Siretul Verde au
beneficiat de fonduri prin

programul LEADER, atât pentru
proiecte ale beneficiarilor
privați, cât şi pentru proiecte
ale beneficiarilor publici. În
urma apelurilor de selecție lan‐
sate de GAL Siretul Verde, 15
proiecte ale solicitanților din
comuna Vulturu au fost selec‐
tate și ulterior contractate cu
AFIR. Valoarea nerambursabilă
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 pun‐
ctul de vedere al proiectelor
contractate, cu 19.73% din to‐
talul alocat strategiei GAL Sire‐
tul Verde și un număr de 13
beneficiari. În comuna Vînători
se derulează 7 proiecte cu o va‐
loare nerambursabilă de
352171 euro (16,19% din tota‐
lul prevăzut de strategie),
urmată de Pufești, cu 293981
euro și un numar de 8 benefi‐
ciari. 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).



Autospecială pentru
intervenții la incendii

Totodată, tot prin intermediul programului
LEADER, Primăria Vînători este în proce-
durile de achiziționare a unui utilaj de
stingere a incendiilor, care va fi folosit de
Serviciul pentru Situații de Urgență al co-
munei. Valoarea finanţării pentru dotarea
cu acest echipament este, potrivit contractului

semnat cu Agenţia pentru Finanţarea In-
vestiţiilor Rurale, de 16978 euro.

Primarul Ionel Lupu arată că autospeciala
își va găsi utilitatea la incendiile mici, în
special ce de vegetație uscată, lucru care
va decongestiona și activitatea pompierilor
militari.

“De fiecare dată, când era câte un in-
cendiu în zonele cu vegetație uscată trebuia
să chemăm pompierii de la Focșani. Acum,
pentru stingerea unei astfel de suprafețe de
vegetație, putem interveni noi, mult mai

rapid și cu eficiență maximă. Este foarte
util la noi în comună un astfel de utilaj”, a
precizat primarul Ionel Lupu.

La şcolile generale din
Vînători şi Mirceştii Noi,
din comuna Vînători, se
lucrează la amenajarea a
două baze sportive mo-
derne. Finanţarea pentru
cele două obiective de in-
vestiţii este asigurată prin
fonduri europene din
PNDR, ca urmare a pro-
iectului realizat de Pri-
măria Vînători prin Gru-
pul de Acţiune Locală Si-
retul Verde. Un al doilea
proiect al comunei Vînă-
tori are în vedere achiziţia
unei autospeciale antiin-
cendiu, pentru dotarea
Serviciului pentru Situaţii
de Urgenţă în scopul re-
ducerii timpului de inter-
venţie la incendiile de pe
raza localităţii. “Elevii nu
vor mai face orele de

educație fizică în noroi”,
spune Ionel Lupu, prima-
rul comunei Vînători.

Fondurile europene puse
la dispoziţie de Programul
Naţional de Dezvoltare
Rurală constituie un ajutor
important pentru dezvol-
tarea comunităților rurale,
iar strategia GAL Siretul
Verde a inclus măsuri de
finanţare care să contribuie
la creşterea numărului de
locuitori din zonele rurale
care beneficiază de servicii
îmbunătăţite, înființarea și
amenajarea spațiilor pu-
blice de recreere pentru
populația rurală precum şi
achizițiile de utilaje și echi-
pamente pentru serviciile
publice de la nivel local.

Elevii şcolilor generale
din Vînători și Mirceștii

Noi vor avea la dispoziţie
în curând două baze spor-
tive moderne, cu gazon
artificial, iluminat eco-
logic şi gard de protecţie,
pentru desfăşurarea orelor
de educaţie fizică şi sport,
în aer liber. Terenurile
de sport vor fi multifunc-
ţionale: se vor putea uti-
liza pentru handbal, volei,
baschet, tenis de câmp,
etc. „De cele două baze
sportive pe care le con-
struim în această perioa-
dă vor beneficia 400 de
copii. Sunt două baze mo-
derne, pentru că trebuie
să ne aliniem Uniunii Eu-
ropene, să avem copii
pregătiți, care să facă
sport în condiţii de sigu-
ranţă. Terenurile multi -
funcționale vor avea și
iluminat ecologic, astfel
încât să se poată des -

fășura și pe timpul serii
activități sportive. Copii
de abia așteaptă să fie
gata, să facă sport și să
nu mai alerge în noroi
pe timp nefavorabil”,
spune primarul comunei
Vînători, Ionel Lupu.

Cele două terenuri sunt
proiectate cu o suprafață
de joc efectivă de 42 x 18
m (45 x 21 m cu tot cu
spaţiile de siguranţă) şi
vor avea fiecare câte 6
stâlpi pentru iluminat pen-
tru desfăşurarea activită-
ţilor sportive în nocturnă.
Valoarea fi nan ță rii ne -
rambur sabile acordate co-
munei Vînători prin PNDR
A x a
L E A -
D E R
pentru
realiza-
rea ba-

zelor sportive de la şcolile
generale din Vînători şi
Mirceştii Noi este de
89894 euro. 

Potrivit edilului loca -
lității, pentru viitoarele se-
siune de finanţare din
PNDR, primăria lucrează
deja la două noi proiecte
de dezvoltare a comunei.
Canalizarea comunei este
proiectul prioritar la acest
moment, urmată de acce-
sarea de fonduri pentru lu-
crări de asfaltare a dru-
murilor comunale. Comu-
na Vînători este partener
la înfiinţarea GAL Siretul
Verde prin intermediul
Consiliului Local.

Comuna Vînători: Măsura 4.322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor
de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Baze sportive moderne, la
școlile Vînători și Mirceștii Noi



Alin Răzvan Irimiea, în
vârstă de 39 de ani, din
Mărășești, se ocupă cu api-
cultura din anul 2011. În
ferma sa de semi-subzis -
tență are 30 de familii de
albine de o valoare biolo-
gică ridicată, investiție pe
care și-a realizat-o singur.
Aflând însă despre fondu-
rile europene pentru acest
domeniu, tânărul apicultor
a întocmit un proiect pe
care îl implementează cu
finanţare din PNDR, ca
urmare a selecţie de către
Grupul de Acțiune Locală
Siretul Verde.

Cu cei 1500 de euro/an
pe care îi va încasa eșalonat

de la Uniunea Europeană,
fermierul și-a propus să
mărească stupina, dar și să
crească nivelul cantitativ
și calitativ al producție de
miere de albine. Alin este
de patru ani membru al
Cooperativei Stupina Vrân-
ceană și a absolvit un curs
de calificare de 486 de ore
în meseria de apicultor.
Această experiență teoretică
și practică îl va ajuta mai
mult ca sigur să-și realizeze
dezideratul, care vizează
în primul rând creșterea
numărului de familii de al-
bine de la 30, în prezent,
la 70 de familii.

“Sunt salariat la ILGO

Mărășești  și în timpul liber
mă ocup și cu apicultura.
Banii pe care îi iau de la
Uniunea Europeană i-am
investit ca să ridic puțin
această stupină. Se preco-
nizează un an bun pentru
apicultură, după un 2014

destul de dificil, astfel încât
să fiu pe profit. Pentru viitor,
vreau să-mi extind afacerea,
pentru că sunt tânăr și am
putere de muncă. O să mă
interesez la GAL Siretul
Verde cum aș putea să-mi
dezvolt afacerea”, ne spune

Alin Răzvan Irimiea. 
În paralel cu creșterea

stupinei, fermierul și-a pro-
pus să acorde o atenție spo-
rită îmbunătățirii tehnolo-
giei în domeniu, prin
achiziția de utilaje compe-
titive. Ca și până în prezent,
va pune accent pe
menținerea valorii biologice
a familiilor de albine și di-
versificarea sortimentelor
de miere. Nu în ultimul
rând, Alin Răzvan Irimiea
vrea să-și doteze exploatația
cu stupi moderni care să
favorizeze albinele în pro-
cesul de producere a mierii,
lucru pe care l-a învățat la
cursurile în domeniu.

De când se știe, tânărul fermier
Nicu Radu Avram, în vârstă de
34 de ani, din satul Copăcești,
comuna Ruginești, s-a ocupat
de agricultură, în special de
creșterea animalelor. O activitate
deloc ușoară, dar care i-a adus
satisfacții, mai ales când îți faci

munca cu plăcere. Nicu nu a
scăpat oportunitatea dezvoltării
fermei sale atunci când i s-a
oferit ocazia să acceseze fonduri
europene. A luat legătura cu Gru-
pul de Acțiune Locală Siretul
Verde și a depus un proiect pe
Măsura 4.141-Sprijinirea ferme-

lor agricole de semi-subzistență
și urmează să încaseze 1500 de
euro/an, pe care îi va investi în
pământ și animale.

“Vreau să mă extind cu tere-
nurile și animalele. Am investit
deja 3000 de euro și urmează să
mai primesc încă 4000 de euro
până la finalizarea proiectului.
Cresc vaci, porci, păsări, am
cumpărat teren. Cu banii am
construit un fânar și voi face și
un grajd pentru animale, pentru
păsări. De asemenea, am cum-
părat și  o cositoare la un tractor,
ca să facem fânul”, spune tânărul
fermier Nicu Radu Avram.

Potrivit planului său de afaceri,
acesta își va mări suprafața culti-
vată cu porumb, floarea soarelui,
viță de vie, ovăz, orzoaică, grâu,

urmând să cultive și pepeni. To-
todată, în zootehnie efectivul de
animale va crește la finalul pro-
iectului fiind însoțită și de o
creștere a suprafeței de teren arabil
destinate obținerii cerealelor.

Alin Răzvan Irimiea, un apicultor
care pune accent pe calitate

Mărăşeşti: Măsura 4.141- Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență
Mărăşeşti: Măsura 4.141- Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență

Rugineşti: Măsura 4.141 - Sprijinirea
fermelor agricole de semi-subzistență

Dezvoltarea fermei
de creștere 
a animalelor



Obiectiv general
Cresterea competitivității exploatațiilor agricole
în curs de restructurare pentru facilitarea
rezolvării problemelor legate de tranziție, având
în vedere faptul că sectorul agricol si economia
rurală sunt expuse presiunii concurențiale a
pieței unice.

Obiective specifice
‐ Cresterea volumului producției destinate
comercializării pentru ca fermele de
semisubzistență să devină viabile economic.
‐ Diversificarea producției în funcție de cerințele
pieței si introducerea de noi produse.

Obiective operaționale
Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în pe‐
rioada de restructurare a fermelor de
semisubzistență pentru mai buna utilizare a
resurselor umane si a factorilor de producție, prin:
‐ stimularea spiritului antreprenorial;
‐ diversificarea activităților si veniturilor

Tipuri de beneficiari
a) Aplicanţi: Fermieri  care la data solicitarii spri‐
jinului indeplinesc urmatoarele conditii:
Acestia sunt persoane fizice si persoane fizice autor‐
izate în vârstă de până la 62 de ani, care prezintă un
Plan de afaceri pentru restructurarea exploatatiei

agricole. Persoanele fizice neautorizate încă vor fi
acceptate ca beneficiari potentiali dacă se angajează
să se autorizeze  până la data încheierii contractului
de finantare. Fermierii trebuie sa fie persoane fizice
autorizate si inregistrate: Persoane Fizice Autorizate,
II‐uri, IF‐uri, Societăţi Comerciale ‐ SNC, SCS, SA,
SCA, Societăţi cu Răspundere Limitată, cu capital pri‐
vat, Societăţi agricole, Asociaţii familiale, Grupuri de
producatori, Asociatii.
b) Beneficiari: consumatorii finali care achiziţionează
produsele agricole, populaţia de pe teritoriul analizat
care se integrează pe piaţa muncii ca urmare a
dezvoltării exploataţiilor agricole şi în special tinerii,
persoanele angajaţe în exploataţiile agricole care
datorită modernizării exploataţiilor vor avea o
satisfacţie a muncii mai ridicată şi pot obţine chiar
venituri mai mari; administraţia locală prin încasarea
unor taxe mai mari în cazul în care cresc şi veniturile
societăţilor îşi vor dezvolta afacerile ca urmare a
implementării proiectelor specific acestei măsuri,
furnizorii materialelor de construcţii şi tehnologiilor
investite prin proiectele specifice acestei măsuri etc.

Planul de dezvoltare locală a teritoriului GAL Siretul Verde

Măsura 4.141 Sprijinirea fermelor
agricole de semisubzistență

Tânărul fermier Gabriel Cos-
tache, din comuna Biliești, a de-
monstrat în acest an că agricultura
nu este o loterie, așa cum de
multe ori ne este dat să auzim, ci
un domeniu care-ți poate aduce
satisfacții dacă te dedici cu pa-
siune. Mica sa exploatație pe care
o deține în comuna aflată la o
aruncătură de băț de municipiul
Focșani, care însumează aproxi-
mativ trei hectare și jumătate de
teren arabil, are toate șansele să
crească în următoarea perioadă,
după valorificarea producției din
acest an. Profilul fermei este ve-
getal, în special axat pe cultivarea
cerealelor, precum grâu, porumb,
ovăz și legume proaspete în câmp.
Deja roșiile, varza și ardeii se
află deja pe tarabele din piață,

iar fermierul este tare mândru de
solarul său de legume pe care și
l-a construit și cu sprijinul fon-
durilor externe. Tânărul a accesat
prin GAL Siretul Verde Măsura

141, care sprijină fermele de
subzistență, iar banii i-a folosit
pentru procurarea echipamentelor
și a materialului săditor.

“În primul an, am cumpărat
semințe iar restul banilor i-am
folosit tot pentru agricultură. Am
achiziționat o instalație pentru
solar, am cumpărat folie, soluții,
insecticide, îngrășăminte pentru
plante. Eu sunt student, am avut
acces la informații și am zis că
ar fi păcat să nu iau niște bani
nerambursabili pe care Uniunea
Europeană ni-i oferă. Din cauza
asta m-am apucat de agricultură,
unde lucrez cu familia mea. În

viitorul apropiat vrem să ne luăm
și un tractoraș pentru solar, pe
care să-l folosim și la alte munci
agricole”, spune Gabriel Costa-
che”, în vârstă de doar 25 de ani.

Planul său de afaceri vizează
creșterea suprafeței cultivate cu
legume de la jumătate de hectar
la 1,30 hectare, care va determina
implicit și o producție mai mare
destinată comercializării.

Banii obținuți din vânzarea le-
gumelor și cerealelor vor fi
investiți în achiziționarea de utilaje
agricole noi, cea mai mare nevoie
fiind un atomizor performant pen-
tru stropit legumele.

Biliești: Măsura 4.141-Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență

Fondurile din PNDR - un sprijin
important pentru agricultură



Planul de dezvoltare
locală a teritoriului
GAL Siretul Verde

Măsura
4.313
Încurajarea
activităților
turistice
Obiectivul general al măsurii
Dezvoltarea activitatilor turistice în
zonele rurale care sa contribuie la
cresterea numarului de locuri de
munca si a veniturilor alternative,
precum si la cresterea atractivitatii
teritoriului Siretul Verde

Obiective specifice
‐ Crearea si mentinerea locurilor de

munca prin activitati de turism, în
special pentru tineri si femei;
‐  Cresterea valorii adaugate în activ‐

itati de turism;
‐  Crearea, îmbunatatirea si diversifi‐

carea infrastructurii  si serviciilor tur‐
istice;

‐ Cresterea numarului de turisti  si a
duratei vizitelor.

Obiective operationale
‐ Cresterea si îmbunatatirea struc‐

turilor de primire turistice la scara
mica;

‐ Dezvoltarea sistemelor de infor‐
mare si promovare turistica

‐ Crearea facilitatilor recreationale
în vederea asigurarii accesului la
zonele naturale de interes turistic.

Tipuri de beneficiari
a) Aplicanţi:  Microîntreprinderi, Per‐
soane fizice care se angajează să se
autorizeze cu un statut minim de
persoană fizică autorizată până la
semnarea contractului de finanţare,
Autorităţi publice locale, ONG‐uri,
parteneriate create de către entităţile
eligibile menţionate anterior.
b) Beneficiari indirecti: locuitorii
comunităţilor în care se fac investiţii
prin această măsură, turiştii care vor
beneficia de serviciile create prin
aceste proiecte, persoanele tinere
din teritoriu si nu numai, entitaţile
juridice care accesează aceste fon‐
duri precum şi angajaţii acestora,
consumatorii, administraţia locală
care încasează taxe mai mari ca ur‐
mare a dezvoltării afacerilor la nivel
local, furnizorii entităţilor juridice
care implementează proiecte prin
această măsură etc.

Întreprinderea  Indi -
vi duală a beneficiarului
Vrabie Bogdan, care
îndeplineşte condiţiile
unui “start-up”, va dez-
volta un centru recre -
aţional în extravilanul
comunei Pufeşti, judeţul
Vrancea, unde deţine un
teren situat într-o zonă

cu potenţial turistic: pe
malul drept al Siretului
- înainte de barajul de
la Călimă neşti.

Beneficiarul, care
deţine în exploatare 3,5
ha de teren şi 10,5 ha lu-
ciu de apă, va construi
un corp de clădire prin-
cipal şi mai multe

foişoare. Potenţialii clienţi
ai centrului vor găsi o
oază de linişte în mijlocul
naturii, cu oportunităţi
de petrecere a timpului
liber în zona care oferă
un potenţial natural, peis-
agistic, de agrement şi
ştiinţific, având în vedere
apar tenenţa la o arie de
pro tecţie specială avifau -
nis tică şi la Situl de
Importanţă Comu nita ră
Lunca Siretului Inferior.

Un rezultat aşteptat
al proiectului este să
contribuie la crearea de
locuri de muncă în plan
local, în sectorul ser-
viciilor şi să contribuie
la dezvoltarea zonei din
teritoriul Siretul Verde,
prin activităţi econom-
ice non-agricole.

Valoarea finanţării
nerambursabile a
proiectului este de
90000 euro.

Pufeşti: Măsura 4.313 -
“Încurajarea
activităților turistice”

Centru
recreațional
la Pufești



Turiştii interesaţi
de vizitarea zonei Pu-
feşti, pentru agrotu-
rism, pescuit sportiv
şi vânătoare vor avea
în scurt timp la dis-
poziţie o pensiune
agroturistică cu un
nivel de confort de 3
margarete, situată în
satul Domneşti Târg,
cu acces de la E85.
Amplasamentul pro-
iectului, care valori-

fică caracteristicile de mediu ale
Luncii Siretului, are un real po-
tenţial de dezvoltare a turismului
în zonă: agroturism, pescuit, vâ-
nătoare.

Pensiunea, aflată la faza de
finisaje interioare, este dotară
cu mobilier şi instalaţii sanitare.
Investiţia va crea două noi locuri
de muncă permanente şi va con-
tribui la creşterea atractivităţii
regiunii prin facilitarea accesului
turiştilor la evenimente tradiţio-
nale locale şi în zona naturală
de interes turistic. Cele 5 camere
ale pensiunii agroturistice, care

va fi dotată la standarde euro-
pene, vor oferi 10 locuri de ca-
zare. Pensiunea va include o bu-
cătărie dotată corespunzător şi
o sală de servire a mesei, cu
meniuri tradiţionale.

Prin proiectul depus la GAL
Siretul Verde a fost obţinută o fi-
nanţare 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.

Pufeşti: Măsura 4.313 -
Încurajarea activităţilor turistice

Pensiunea
agroturistică de la
Domnești Târg va fi
deschisă în curând

Piscină, sală de fitness
și alte oportunități de pe-
trecere a timpului liber:
SC Palladium Company
SRL este în curs de reali-
zare a unei investiții în in-
travilanul satului Copă -
cești, comuna Ruginești.
Finanțarea nerambursabilă
obținută prin GAL Siretul
Verde este de 196.833 de
euro. Investiţia va fi rea-
lizată într-o zonă care fa-
vorizează diferite forme
de turism: de agrement,
de circulaţie, de sejur, cul-
tural, rural, de vânătoare
şi pescuit, de week-end,
având în vedere densitatea
populaţiei din zonă şi ab-
senţa altor centre recrea-
ţionale în localitatea Co-
păceşti şi în împrejurimi,

pe o rază de 30 km.
Societatea comercială

Palladium Company s-a
înființat în urmă cu doi ani,
având ca principal domeniu
de activitate activitățile re-
creative. Cunoscut fiind ca-
drul natural oferit de zona
Ruginești, care îmbină foar-
te bine mai multe forme de
turism, plecând de la cel
de agrement, agromontan,
de vânătoare și pescuit și
până la turismul cultural,
societatea  a aplicat prin
GAL Siretul Verde pentru
un proiect curajos, de con-
struirea unei baze de agre-
ment în intravilanul satului
Copăcești, comuna Rugi -
nești. Baza de agrement are
acces din DN 11A, la ieșirea
din Adjud spre Onești.

“Vreau să fac un centru
de agrement, având în ve-
dere că în această zonă nu
există mai nimic pentru
distracția tinerilor, cele mai
apropiate localuri de acest
gen fiind la Onești sau Ba-
cău. Este o investiție bună
pentru localitatea Rugi -
nești. Aici va fi o piscină
exterioară atât pentru
adulți, cât și pentru copii,
la parter o sală jocuri, cu

mese de biliard, tenis de
masă, remi, șah, iar la etaj
vom avea o sală de fitness-
aerobic”, ne-a precizat Do-
rin Dorneanu, administrator
al Palladium Company. Prin
proiect se propune con-
struirea unei baze de agre-
ment compusă din piscină
descoperită şi sală multi-
funcţională pentru jocuri
şi sală de fitness şi aerobic,
în regim P + etaj.

În acest moment, lucră-
rile sunt destul de avansate,
proiectul urmând să fie fi-
nalizat până la 30 septem-
brie. Pentru realizarea pro-
iectului, societatea Palla-
dium Company va bene-
ficia de 196.833 de euro,
fonduri nerambursabile de
la Uniunea Europeană, alo-
cate prin PNDR, contribu -
ția sa proprie fiind de
34.725 de euro.

Ruginești: Măsura 4.313 - Încurajarea activităților turistice

Centru de agrement cu piscină și 
sală de fitness



Programul LEADER se implementează, în
teritoriul alcătuit din cele 9 comunități
locale din județele Vrancea și Galați, prin

intermediul Asociației Grupul de Acțiune Locală
Siretul Verde începând cu 11 ianuarie 2012. Acest
parteneriat public‐privat, format din 26 de persoane
fizice și juridice, susține dezvoltarea locală prin
măsuri de finanțare care reies din strategia de
dezvoltare a teritoriului. În urma unor procese de
consultare a factorilor locali și a partenerilor, stra‐
tegia de dezvoltare locală a fost revizuită și
îmbunătățită în trei rânduri, astfel încât măsurile
de finanțare destinate comunităților locale din
GAL Siretul Verde să exprime cu adevărat nevoile
de dezvoltare ale zonei.  

Începând cu anul 2012, GAL Siretul Verde a
lansat 54 de apeluri de selecție a proiectelor
pentru toate măsurile incluse în planul de dezvoltare
al teritoriului. În cadrul sesiunilor de finanțare a
existat posibilitatea de a fi depuse proiecte pentru
măsurile cu caracter privat sau public, proiecte
care urmau a fi implementate în teritoriu.

Evaluarea conformității și eligibilității proiectelor
depuse a fost făcută de o echipă tehnică, in timp
ce selectarea proiectelor a fost făcută de un
comitet de selectie cu o componență majoritar
privată, în conformitate cu princiipiile LEADER. 

Prin activități de animare, informarea posibililor
solicitanți și promovarea strategiei de dezvoltare
locală, GAL a acționat în permanență pentru a

face cunoscute oportunitățile LEADER la nivelul
comunităților locale. 

În urma sesiunilor de finanțare, la GAL Siretul
Verde au fost depuse de solicitanții privați și publici
103 de proiecte conforme, fiind declarate eligibile
97 de proiecte. După selectarea acestora de catre
Comitetul de Selecție, a fost depus la Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale un număr
de 95 de proiecte. Dintre acestea, 72 de proiecte
declarate eligibile de AFIR au și semnat contractele
de finanțare. Valoarea publică totală
(nerambursabilă) a celor 72 de contracte se ridică
la  2.179.644,7 euro, reprezentând  aproximativ
95% din suma alocată în conformitate cu strategia
de dezvoltare locală.

În cadrul proiectului “Funcţio -
narea Grupului de Acţiune Locală,
dobândirea de competenţe şi ani-
marea teritoriului” cu finanţare
prin PNDR axa LEADER, Sub-
Măsura 431.2 , GAL Siretul Verde
desfășoară periodic întâlniri de
informare cu privire la stadiul
implementării strategiei de dez-
voltare locală 2007-2013.  Ultima
dintre aceste activități a avut loc
la sfârșitul acestei luni, în comuna
Biliești, localitate în care sunt în
curs de implementare nu mai puțin
de 8 proiecte finanțate prin GAL. 

Intâlnirea a avut loc în sala
Consiliului Local din incinta
Primăriei comunei Biliești și a
reunit fermieri, întreprinzători lo-
cali și  reprezentanți ai adminis -
trației publice locale. Cei prezenți

au aflat de la membrii echipei
tehnice a GAL despre cum
funcționează abordarea Leader
în dezvoltarea rurală  și modul in
care modul în care acționează
GAL Siretul Verde în aria
teritorială care cuprinde 9 localități
din județele Vrancea și Galați:
Mărăsești, Ruginești, Pufești, Ga-
roafa, Vînători, Biliești, Suraia,
Vulturu și Movileni.  Participantii
la întâlnire au fost informați cu
privire la stadiul implementării
planului de dezvoltare locală a
teritoriului Siretul Verde, precum
și proiectele selectate și contractate
în urma sesiunilor de selecție lan-
sate de GAL în perioada 2012 -
2015. Astfel, toate cele 9 localități
din teritoriul Siretul Verde au be-
neficiat de fonduri prin programul

LEADER, fie că vorbim de pro-
iecte ale beneficiarilor privați, fie
ale beneficiarilor publici. Bilanțul
actual al implementării strategiei
de dezvoltare locală  arată astfel:
32 de proiecte contractate și
finanțate prin măsura 4.141 “Spri-
jinirea fermelor agricole de semi-
subzistență”, 16 proiecte de in-
stalare a tinerilor fermieri (măsura
4.112), 4 proiecte în implementare
ale beneficiarilor măsurii 4.121 -
“Modernizarea exploatațiilor agri-
cole, 3 afaceri locale 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 compun 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
îmbunătățirea calității serviciilor
locale (masura 4.322 - 12 proiecte
contractate). Valoarea totală
nerambursabilă atrasă prin pro-
iectele contractate în teritoriu este
de 2.174.644 euro, reprezentând
peste 95% din suma alocată în
conformitate cu strategia de dez-
voltare locală. 

De la începutul anului 2015,
GAL Siretul Verde a mai organizat
întâlniri de informare lunare în
comunele Suraia, Ruginești,
Vânători, Movileni, Garoafa, ur-
mând ca acestea să se desfasoare
și în celelalte localități compo-
nente al teritoriului nostru până
la sfârșitul lunii septembrie.

Întâlnire de informare la Biliești



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

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 îmbunătăţirea
cunostinţelor deţinute de membrii GAL- urilor
partenere prin intermediul actiunilor de cooperare.

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

agement
- Activitatea 2: Selectia persoanelor care vor

participa la sesiunile de instruire 
- Activitatea 3: Pregatirea si desfășurarea se-

siunii de instruire “Rolul produselor locale în
dezvoltarea rurală”, desfășurată în teritoriul
Siretul Verde

- Activitatea 4: Pregatirea si desfășurarea se-
siunii de instruire “ Marketingul on-line al pro-
duselor 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 comunicare
- Activitatea 8: Monitorizarea si evaluarea

proiectului de cooperare
- Activitatea 9: Redactarea raportului final si

a cererii de plata

Principalele rezultate anticipate:
- 63 de participanți la cele două sesiuni de in-

struire (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 “Marketing-
ul on-line al produselor locale” cu un numar de
28 de participanti;

- 600 de pliante
- o pagina web de promovare a produselor și

resurselor locale din teritoriile Siretul Verde 
și Mara Natur

- cel puțin 10 produse locale promovate 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 – Imple-
mentarea proiectelor de cooperare din cadrul
Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
2007 -2013 Axa Leader. Intensitatea ajutorului
public - 100%.

21 de producători locali din
teritoriul GAL Siretul Verde și
8 din teritoriul GAL Mara Natur
s-au reunit marți, 21 iulie a.c,
pentru a participa la prima se-
siune de instruire comună din
cadrul proiectului  "Cooperare
pentru succes: marketing on-
line pentru produsele locale".
Activitatea, la care au fost
prezenți si membrii echipelor de
proiect ale celor două GAL-uri

partenere, a avut loc la Căminul
Cultural din comuna Garoafa,
județul Vrancea, și a avut ca
temă rolul produselor locale în
dezvoltarea locală.

În cadrul instruirii efectuate
de specialiștii Camerei Agricole
Județene Vrancea au fost abor-
date aspecte relevante precum
legislația din sectorul produse-
lor tradițio nale, schemele de ca-
litate europene, catalogul pro-
duselor traditionale românesti,

prezentarea de modele de
documentații pentru omologa-
rea ca produse tradiționale ale
unor produse locale. Activitatea
a fost un bun prilej pentru pro-
ducătorii din cele două teritorii
LEADER să intre in dialog cu
privire la potențialul produselor
care pot fi atestate ca produse
tradiționale, valorificându-se
astfel o oportunitate economică
pentru comunitățile locale din

cele două microregiuni. Conclu-
ziile la care s-a ajuns în urma
sesiunii de instruire au vizat fap-
tul că atât în teritoriul GAL Si-
retul Verde cât și în teritoriul
GAL Mara Natur există
potențial pentru omologarea de
produse tradiționale pornind de
la specificul local al celor două
microregiuni (legumicultură,
pomicultură, crește rea animale-
lor). O altă concluzie este că
prin asocierea producătorilor

cresc semnificativ șansele aces-
tora de a-și promova produsele
la nivel national și chiar euro-
pean, și implicit cresc benefi-
ciile pentru întreprinzătorii care
valorifică zestrea locală a celor
două teritorii. 

Proiectul "Cooperare pentru
succes: marketing on-line pentru
produsele locale" este finanțat
din Fondul European pentru
Agricultură și Dezvoltare Ru-
rală, Măsura 421 - "Implemen-
tarea proiectelor de cooperare",
axa LEADER din PNDR si este
implementat de Asociația Gru-
pul de Actiune Locala Siretul
Verde (Vrancea-Galati) în par-
teneriat cu Asociația Microre-
gională Mara Natur (Mara -
mureș). Obiectivele pro iec tu lui
vizează valorificarea potențialu -
lui local din cele două teritorii
prin promovarea în comun a
produselor și resurselor locale
precum și dobândirea de com-
petenţe şi îmbunătăţirea cunos-
tinţelor deţinute de membrii
GAL-urilor partenere prin inter-
mediul acțiunilor de cooperare.

Asociația Grupul de Ac țiune
Locală Siretul Verde -
Președinte Colin Adrian

Asociația Microregională
Mara Natur - Președinte Ro-
man Vasile Marcel

Instruire comună pentru
producători locali din GAL
Siretul Verde și GAL Mara - Natur


