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Planul de
Dezvoltare
Locală a
teritoriului GAL
Siretul Verde

Măsura 4.322 -
"Renovarea,
dezvoltarea
satelor,
imbunătățirea
serviciilor de
bază pentru
economia și
populatia rurală
și punerea în
valoare a
moștenirii
rurale"

Obiectivul general al măsurii
vizează îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă pentru populaţie, asigurarea
accesului la serviciile de bază şi
protejarea moştenirii culturale şi
naturale din spaţiul rural în vederea
realizării unei dezvoltări durabile. 

Obiective specifice : 
‐ creşterea numărului de locuitori

din zonele rurale care beneficiază
de servicii îmbunătăţite: 

‐ creşterea gradului de accesibi‐
litate şi asigurarea fluxurilor de
circulaţie în localităţile rurale afec‐
tate de inundaţii care beneficiază
de refacerea infrastructurii tehnico
– edilitare; 

‐ îmbunătăţirea (refacerea, inclusiv
modernizarea, dacă este cazul) in‐
frastructurii tehnico‐edilitare din
localităţile rurale afectate de inundaţii. 

Obiective operaţionale: 
‐ Îmbunătăţirea infrastructurii fi‐

zice de bază în spaţiul rural; 
‐ Îmbunătăţirea accesului la ser‐

viciile publice de bază pentru
populaţia rurală; 

‐ Creşterea numărului de sate
renovate; 

‐  Creşterea numărului de obiec‐
tive de patrimoniu din spaţiul rural
sprijinite.

Primăria comunei Garoafa
este foarte aproape de finalizarea
unui proiect premieră pentru lo-
calitate: darea în folosinţă a
unui teren de sport cu gazon
artificial şi instalaţie de nocturnă.
Pe amplasamentul din curtea
Școlii Generale din Ciușlea se
fac ultimele retuşuri, după ce a
fost montat covorul verde arti-
ficial de gazon, astfel încât,
odată cu deschiderea noului an
școlar, elevii care învață la aceas-
tă școală să dispună de o bază
sportivă în aer liber cum nu
sunt nici la orașe. O astfel de
bază sportivă la exista și la
școala din Garoafa, după ce
administrația locală a reușit să
obțină o finanțare europeană în
sumă de aproape de 90.000 de
euro. Proiectele au fost depuse

anul trecut prin intermediul GAL
„Siretul Verde” şi vor avea di-
mensiunea spaţiului de joc de
42x20 de metri, prin urmare ba-
zele fiind ideale pentru practi-
carea unor competiții sportive.

„Proiectele vor fi finalizate

în curând astfel 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.

Măsura 4.322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătă țirea serviciilor de bază pentru economia și
populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Baza sportivă din
Ciușlea prinde contur

Baza sportivă de la Şcoala
Vînători, realizată printr-un
proiect finanţat din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013 ca urmare a
selecţiei de către GAL Siretul

Verde, se află într-o stare
avansată de execuţie. Dotările
bazei sportive includ: gazon
artificial, iluminat ecologic şi
gard de protecţie, pentru
desfăşurarea orelor de educaţie

fizică şi sport, în aer liber.
Terenul de sport este
multifuncţional: se va putea
utiliza pentru handbal, volei,
baschet, tenis de câmp, etc.
Suprafața de joc efectivă este

de 42 x 18 m (45 x 21 m cu
tot cu spaţiile de siguranţă)
şi este prevăzută dotarea cu
6 stâlpi de iluminat pentru
desfăşurarea activităţilor
sportive în nocturnă.

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

Bază sportivă modernă
la Școala Vînători



Comuna gălățeană
Movileni, localitate care
face parte din teritoriul
Grupului de Acțiune Locală
“Siretul Verde”, a reușit în
această vară să doteze
Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgențe al
comunei cu un utilaj pe
care edilii și l-au dorit
dintotdeauna. Este vorba
despre achiziționarea unui
boldoexcavator
multifuncțional, printr-un
proiect cu fonduri
europene nerambursabile.
Utilajul va fi de un real
ajutor în întreținerea celor
25 de kilometri de străzi ai
localităţii Movileni.

“Buldoexcavatorul este de mare
folos comunei noastre. Din prima zi
de când a venit l-am pus la lucru. S-
a săpat cu el un șanț de 35 de metri,
pentru a pune în funcțiune puțul cu
care irigăm parcul din centrul comu-
nei. Nu avem deocamdată un om an-
gajat, dar domnul viceprimar se pri-
cepe să-l manevreze. Este dotat cu o
lamă flexibilă pentru săpat multi -
funcțională, care poate fi folosită și
pe timp de iarnă. Până acum, noi în-
chiriam cu ora utilaje de la operatori
economici să ne facem treaba, în spe-

cial la deszăpezire, dar acum vom fi
scutiți de plăți suplimentare”, ne-a
precizat primarul comunei Movileni,
dl. Maricel Tudose.

Comuna Movileni deţine o vastă
reţea de drumuri agricole, drumuri co-
munale, drumuri de pământ şi drumuri
vicinale iar utilajul va contribui la rea-
bilitarea infrastructurii deteriorate din
cauze naturale sau ca urmare a traficului.
Buldo-excavatorul va fi util la lucrările
de întreţinere şi la realizarea unor
obiective de infrastructură, la lucrări
de deblocare, îndreptare a drumurilor
afectate de torenţi şi deszăpeziri pe te-
ritoriul comunei. La rândul său, consi-
lierul primarului, Ionel Mandea, spune
că pe lângă deszăpezire, buldoexacva-
torul va putea fi folosit la încărcat
pietriș, pentru reparaţiile realizate în

regie proprie pe drumurile locale.
Șeful Serviciului Voluntar pentru

Situații de Urgență, care va avea de
acum înainte în grijă utilajul, este

convins că iarna care vine va fi depășită
mult mai ușor. “În timpul iernii, tot
timpul am avut probleme pe drumul
județean care rămâne înfundat pe
extremități, în zona de câmp. Neavând
un utilaj la nivelul comunei ne-am
chinuit foarte mult. Este de folos și la
stingerea incendiilor de miriște, pre-
cum și la îndepărtatul gunoaielor”,
afirmă  Nicușor Borș,  șeful serviciului
de pompieri voluntari din comuna
Movileni.

Tot la Movileni, prin același proiect
cu fonduri europene depus la GAL Si-
retul Verde se va realiza în centrul
civic al comunei un sistem  de iluminat
ecologic, cu panouri fotovoltaice. Cele
două investiții importante pentru co-
munitate s-au cifrat de valoarea de
89.054 de euro.

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

Noul excavator al comunei Movileni,
cumpărat din fonduri
europene, pus la treabă 
din prima zi

Maricel Tudose, 
primarul comunei Movileni



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.

Agroturismul are un potențial
deosebit de dezvoltare, care încă
nu a fost pus în valoare  și repre-
zintă o alternativă ocupațională
pentru forța de muncă de la sate,
dar și o modalitate de diversificare
a activităților economice în mediul
rural. La acest lucru s-a gândit și

Gherghina Anghelescu, care în co-
muna Vînători construiește o pen-
siune agroturistică de două marga-
rete. Prin intermediul GAL Siretul
Verde, Gherghina Anghelescu a de-
pus un proiect pe Măsura 4.313,
privind încurajarea activită ților tu-
ristice, și a obținut de la Uniunea

Europeană aproape 100.000 de
euro pentru construirea unei pen-
siuni cu trei camere de cazare a
câte două locuri de fiecare.

Prin activitățile propuse turiști -
lor, Gherghina Anghelescu și-a pro-
pus păstrarea și promovarea culturii
tradiționa le, urmând ca pensiunea
să fie mobilată cu obiecte certificate
ca fiind produse tradiționale de
marcă, produse de meșteșugari,
mici meseriași și artizani. De altfel,
în cadrul pensiunii vor fi organizate
seri culturale tradiționale, prin adu-
cerea de colindători care vor pro-
mova obiceiuri, colinde și urături
din zonă, fiind încheiat în acest scop
un contract cu prestator de servicii
cu repertoriu tradiţional.

Vînători: Măsura 4.313 - Încurajarea activităților turistice

Agroturism lângă zona recreațională
Plaja Putna

Pufeşti: Măsura 4.313 - Încurajarea activităților turistice

Centru recreațional la
Pufești, în lunca Siretului

Întreprinderea Individuală a beneficiarului
Vrabie Bogdan va dezvolta un centru recreaţional
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 Călimăneşti. Beneficiarul construieşte
un corp de clădire principal şi mai multe foişoare.
Potenţialii clienţi ai centrului vor găsi o oază de
linişte în mijlocul naturii, cu oportunităţi de pe-
trecere a timpului liber în zona care oferă un
potenţial natural, peisagistic, de agrement şi
ştiinţific, având în vedere apartenenţa la o arie
de protecţie specială avifaunistică şi la Situl de

Importanţă Comunitară Lunca Siretului Inferior.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului
este de 90000 euro.



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

Culai Ionașcu, din comuna
Biliești, în vârstă de 48 de ani,
deține o exploatație agricolă care
se întinde pe o suprafață de peste
cinci hectare. Din acestea, trei hec-
tare și jumătate reprezintă suprafața
de teren arabil,  pe care cultivă
plante din cultura mare,  pe 1,5 hec-
tare are pomi fructiferi iar jumătate
de hectar este cultivat cu viță de
vie. În urmă cu doi ani, fermierul a
accesat Măsura 4.141, privind spri-
jinirea fermelor agricole de
subzistență, iar timp de cinci ani va
beneficia de la Uniunea Europeană
de fonduri în sumă de 1500 de euro

anual. Banii îi folosește pentru dez-
voltarea exploatației sale.

"În general mă ocup de pomi-
cultură, dar fac și cultură mare.
Sunt în anul doi pe măsura 141.
Cu banii obținuți am achiziționat
o prășitoare, o pompă de erbici-
dat și un combinator, care îmi este
folositor și în livadă, dar și la cul-
tura mare. Eu lucrez cu un frate,
ne ajutăm și încercăm să ne ex-
tindem. Am mai cumpărat ceva
pământ să plantez livadă tânără,
pentru că cea pe care o dețin este
deja îmbătrânită și mai trebuie
regenerată. Până acum se anunță

un an bun pentru livadă și sper
ca la final să am și un câștig", ne
spune Culai Ionașcu.

Fermierul spune că la finalul

proiectului își va dubla suprafața
de livadă, propunându-și și o
investiție proprie în valoare de
4500 de lei.

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

Vrea să-și dubleze suprafața de
livadă cu bani din fonduri europene



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

Ionică Nițu, în vârstă de 29 de
ani, din satul Vadu Roșca, co-
muna Vulturu, a devenit apicul-
tor în urmă cu mai puțin de doi
ani, după ce anterior urmase un
curs de apicultură pe durata a
șase luni. Plecând de la
cunoștințele teoretice dobândite
la curs, tânărul s-a gândit că api-
cultura poate constitui o activi-
tate economică alternativă, de pe
urma căreia se poate câștiga bine,
în condițiile în care țara noastră
se numără printre primele ca dez-
voltare în acest sector vechi de
când pământul.

În luna decembrie a anului
2013 a cumpărat de la un localnic

175 de amilii de albine, cu scopul
de a accesa fonduri europene în
cadrul măsurii de instalare a tâ-
nărului fermier, pentru a-și putea
astfel dezvolta și moderniza
exploatația pe care o deține. 

Ionică Nițu a depus un proiect
pentru Măsura 112 la Grupul de
Acțiune Local Siretul Verde iar
proiectul cu finanţare din PNDR
2014 -2020 îi va aduce în total
40000 euro. Prin planul de afa-
ceri, beneficiarul Ionică Nițu și-
a propus ca până la finalizarea
proiectului să se doteze cu cen-
trifugă de inox, topitor de ceară
cu aburi, decristalizator și banc
de descăpăcit.

El şi-a mai propus să-și crească
numărul de familii de albine la 230
și să-și procure familii de albine
din rase superioare, cu potențial
ridicat de producție. În acest scop,

apicultorul preconizează că în mai
puțin de cinci ani să înlocuiască
mai mult de jumătate din efectivul
de albine. De pe urma albinelor ar
urma să obțină 45 de kg de
miere/familie, ceea ce înseamnă
peste zece tone de miere.

Cu restul de bani apicultorul îşi
doreşte să achiziționeze material
lemnos pentru fabricarea stupilor.
Pentru că intenționează să se în-
drepte spre apicultura ecologică,
acest lucru va implica înlocuirea
tuturor stupilor cu alții noi,
întreținuți cu materiale ecologice.
În plus, pentru exploatația sa va
achiziționa și un container modu-
lar, prevăzut cu două camere, cu
instalație electrică proprie, alimen-
tare cu apă, instalație sanitară.

Ionică Nițu - Vadu Roșca, Măsura
4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

Apicultură 
ecologică 
cu fonduri UE



Apicultorul Marian Trifan, din
comuna Vînători, beneficiarul
unui proiect cu fonduri europene
în valoare de 32.000 de euro,
bani cu care își dezvoltă
exploatația apicolă, a participat
în premieră, în luna august, la un
târg al produselor tradiționale.
Aici a avut ocazia să vândă mierea
obținută din producția proprie,
obținută cu foarte multă muncă,
în care a implicat și pasiunea sa
pentru acest domeniu.

“Este primul târg la care am
participat. Am patru tipuri de
miere, respectiv de floarea soare-
lui, salcâm, miere polifloră şi tei,
dar şi căpăceală, foarte bună
pentru imunitatea copiilor. Sunt
producător autohton şi familia
mea mănâncă mierea asta cu
mare plăcere, aşa că şi clienţii
mei o pot face. Pentru început,
sunt mulțumit de vânzări, dar o

să fiu prezent și la alte târguri
care vor fi organizate în județ și
în țară”, ne-a spus Marian.

Apicultorul a început activitatea
cu 125 de familii de albine, iar în
prezent are 160 de familii, urmând
ca la încheierea proiectului euro-
pean să ajungă la 213 familii de
albine, din efectivul propriu, prin
înmulţire. Marian a investit o
parte din bani în scule şi utilaje
de albinărit: sistem integrat foto-
voltaic pentru producerea de ener-
gie electrică din sursă solară,
stupi verticali, centrifugă univer-
sală, echipament pentru descăpăcit
faguri, maturatoare miere şi bu-
toaie containere pentru transport
şi depozitare, suprafaţă de teren
pentru construirea unei anexe api-
cole şi cumpărarea sau construirea
anexei care să adăpostească in-
stalaţia de producere a energiei
electrice din sursă solară.

Vînători: Măsura 4.112 - Instalarea tinerilor fermieri

A dat testul mierii, la primul
târg de produse tradiționale

Vivia Nicoleta Poiană, în
vârstă de  37 de ani, din co-
muna Suraia, provine dintr-o
familie de fermieri care lu-
crează dintotdeauna în agri-
cultură. Prin urmare, a avut de
unde deprinde dragostea față
de pământ și animale, fapt pen-
tru care s-a hotărât încă din
anul 2011 să facă pasul decisiv
în acest sector.

De altfel, tânăra este absol-
ventă a unui liceu în domeniu
și a urmat și un curs de califi-

care în meseria de crescător
de animale. Așa că atunci când
și-a înființat ferma, în urmă
cu patru ani, avea un bagaj
important de cunoștințe cu care
să pornească la drum, fără tea-
ma de a greși. Tânărul fermier
are în exploatația sa 23 de ca-
pete de bovine, pe care își
dorește să le înmulțească, în
același timp dorind să-și dez-
volte și ferma. Pentru Vivia
Nicoleta Poiană un ajutor con-
sistent îl reprezintă fondurile

europene pe care le-a accesat
cu ajutorul GAL Siretul Verde.
Fermierul are la dispoziție
40.000 de euro, pentru cum-
părarea de pământ și
achiziționarea de utilaje per-
formante. Cu restul de fonduri,
fermierul va trebui să-și asigure
materiile prime necesare
exploatației, referindu-ne aici
la procurarea semințelor, a
îngrășămintelor chimice, plata
motorinei, dar și plata utilităților
din fermă și a lucrărilor meca-
nice efectuate. Investiția de la
fermă se bazează și pe surse
proprii, având în vedere că
laptele obținut de la animale
este valorificat la piața liberă,
Vivia Nicoleta fiind o prezență
aproape permanentă la piața
din Focșani, unde clienții se
pot bucura de produse proas-
pete, lapte și brânză.

Suraia: Măsura 4.112 - Instalarea tânărului fermier

Proiect de succes: de la fermă
în piața agroalimentară



Ioan Chelaru,
comuna Pufești:
Măsura 4.141 -
Sprijinirea fermelor
de semisubzistență

Sprijin
pentru
ferma
proprie,
din fonduri
PNDR

La 59 de ani, agricultorul Ioan
Chelaru din satul Domnești, comuna
Pufești vrea să demonstreze că nu
și-a spus încă ultimul cuvânt într-un
domeniu pe care îl practică dintot-
deauna: cultivarea cerealelor și
creșterea animalelor. Bărbatul lucrează
aproape trei hectare și jumătate de
teren agricol. Ca mulți fermieri din
teritoriul GAL Siretul Verde, Ioan
Chelaru a depus un proiect de
finanțare prin FEADR, pe Măsura
141, privind sprijinirea fermelor de
subzistență, iar fondurile nerambur-
sabile pe care le va primi anual îl 

vor ajuta să-și dezvolte ferma și să-
și completeze veniturile din
exploatație, grație cantităților de pro-
duse oferite spre comercializare. Fer-
mierul cultivă momentan grâu, po-
rumb, vie şi lucernă. În ce privește
numărul de animale din gospodărie,
Ioan a început cu doi porci și două
bovine, dar strategia sa vizează spo-
rirea efectivului de animale la 20 de
porci, urmând să-și păstreze o vacă
de lapte și un vițel. El și-a mai propus
ca din resursele financiare proprii o
mare parte să le reinvestească în
dezvoltarea și modernizarea fermei.

Corina Lavinia Balașcău, în
vârstă de 27 de ani, se ocupă cu
agricultura de patru ani, de când
a preluat conducerea exploa tației
pe care familia sa o deține în co-
muna Ruginești. Acolo deține
două hectare de teren agricol, pe
care le lucrează ca să poată
întreține cele trei vaci cu lapte din
ferma sa. Acum doi ani, Corina a
decis că poate mai mult în acest
domeniu și a accesat fonduri eu-

ropene pentru dezvoltarea ex -
ploatației pe care o deține, prin
intermediul GAL Siretul Verde.
Timp de cinci ani va încasa un
ajutor financiar nerambursabil de
1500 de euro/an, pentru mărirea
exploatației și creșterea produc -
ției, atât sub aspect cantitativ, cât
și calitativ. Acești bani  ajuta fer-
mierul să-și realizeze dezideratele
pe care și le-a propus și anume
sporirea efectivului de animale cu

încă trei bovine, doi porci și 50
de găini ouătoare, obiective care
sunt deja în curs de realizare. Prin
urmare, și veniturile din comer-
cializarea produselor pe piața li-
beră vor fi mai mari.

Concomitent cu redimensio-
narea exploatației, solicitantul
va acorda o atenție mai mare
îmbunătățirii tehnologiei pentru
cultivarea cerealelor și plantelor
de nutreț.

Corina Lavinia Balașcău, comuna Ruginești: Măsura
4.141 - Sprijinirea fermelor de semisubzistență

Banii europeni o ajută să-și
sporească ferma de animale

Mihaela Loredana Fi-
nichiu are 22 de ani, dar
de la vârsta majoratului
este șef de exploatație
agricolă în satul Bizi -
ghești, din comuna Ga-
roafa. Tânăra a preluat
ștafeta de la familia sa și
încearcă din anul 2011
să-și dezvolte ferma de

tip mixt, compusă din
4,31 hectare de teren ara-
bil, animale, păsări și
cons trucții zootehnice.
Ca membru al unei co-
operative agricole, Mi-
haela Loredana Finichiu
a avut la îndemână infor -
mația legată de oportu-
nitatea de a accesa fon-

duri europene, mai cu
seamă că până atunci
întreținerea exploatației
sale s-a făcut din resur-
sele financiare proprii.
Cu ajutorul GAL Siretul
Verde, unde s-a depus
proiectul de finanțare,
fermierul primește 1500
de euro anual, bani ne-

rambursabili, ajutor care
îi este necesar să-și mă-
rească efectivul de ani-
male, de la 34 la 38 ca-
pete și schimbarea pla nului
de cultură pentru secto-
rul vegetal. Fermierul îşi
propune creşterea di-
mensiunii exploataţiei
agricole.

Mihaela Loredana Finichiu,
comuna Garoafa: Măsura 4.141
- Sprijinirea fermelor de
semisubzistență

Fermier de la
18 ani



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

Valentina Bejan, în vârstă
de 39 de ani, s-a instalat pen-
tru prima dată ca șef de
exploatație agricolă în urmă
cu doi ani, când a luat în
arendă 3,65 hectare de teren
agricol în comuna Biliești. Tâ-
năra a realizat că accesarea
fondurilor europene reprezintă
principala șansă de a progresa
în domeniul agricol, astfel că
s-a adresat cu un proiect către
Grupul de Acțiune Locală Si-
retul Verde. Valentina Bejan
se numără printre solicitanții
care au obținut 40.000 de
euro, nerambursabili, bani cu
care până în 2017 își va dez-
volta ferma. Pentru început,
fermierul va achiziționa patru
hectare de teren arabil și o
pompă de irigat cu panouri so-
lare, investiție de peste 12.000
de euro. Pe teren, beneficiarul
Valentina Bejan va cultiva
grâu şi legume.

Diferența de bani, de 70%
din valoarea sprijinului finan-
ciar european, va fi folosită
pentru realizarea investiției,
respectiv achiziționarea de
materii prime, materiale con-
sumabile precum semințe, fu-
raje, insecto-fungicide, îngră -
șă minte chimice, motorină.
Tot din acești bani se va face
plata lucrărilor mecanice și
manuale, alte sume urmând a
fi folosite pentru cheltuieli
aferente muncii în cadrul
exploatației agricole.

Prin valorificarea produc ției
pe piața liberă, dar și la proce-
satorii autorizați, fermierul își
va putea crea acele resurse pro-
prii, cu care să vină ca aport la
investiție. Valentina Bejan este
din anul 2014 membru al unei
cooperative agricole şi a urmat
un curs de calificare profesio-
nală în meseria de lucrător în
cultura plantelor.

Biliești: Măsura 4.112 -
Instalarea tinerilor fermieri

Fondurile europene,
puse în slujba unei
agriculturi
competitive



Toate cele 9 localități
din teritoriul Siretul
Verde au beneficiat

de fonduri prin programul
LEADER, atât pentru pro‐
iecte ale beneficiarilor
privați, cât şi pentru pro‐
iecte ale beneficiarilor pu‐
blici. În urma apelurilor de
selecție lansate de GAL Si‐
retul Verde, 15 proiecte ale
solicitanților din comuna
Vulturu au fost selectate și
ulterior contractate cu
AFIR. Valoarea nerambur‐
sabilă totală a acestora se
ridică la 449.927 euro,
adică 20.69% din totalul
prevăzut de strategia de
dezvoltare locală. Și co‐
muna Ruginești se află în
top din punctul de vedere
al proiectelor contractate,
cu 19.73% din totalul alo‐
cat strategiei GAL Siretul
Verde și un număr de 13
beneficiari. În comuna
Vînători se derulează 7
proiecte cu o valoare
nerambursabilă 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).

Într-o lume din ce în ce mai di-
gitalizată, internetul poate fi unul
dintre cele mai eficiente canale
de marketing și implicit de vân-
zare pentru produsele locale. De
acest lucru s-au convins 24 de
producători din GAL Mara Natur
și GAL Siretul Verde, care au fost
inițiati în utilizarea tehnicilor de
marketing on-line în cadrul in-
struirii care a avut loc marti, 18
august a.c, la pensiunea Rustic
din orasul  Baia Sprie, judetul
Maramures. 

Activitatea s-a desfășurat în ca-
drul proiectului "Cooperare pen-
tru succes: marketing on-line pen-
tru produsele locale" și a reunit
14 producători locali din GAL
Mara Natur și 10 din GAL Siretul
Verde, precum și membri ai echi-

pei de proiect din cele două GAL-
uri partenere.

În cadrul instruirii efectuate de
specialiști din cadrul SC CERC
SRL Baia Mare au fost abordate
aspecte relevante precum gene-
ralităţi despre marketing, mixul
de marketing, planuri de marke-
ting, marketing on-line, motoare

de căutare, magazine on-
line, promovare pe Inter-
net şi aplicaţii. Activita-
tea a fost un bun prilej
pentru producătorii din
cele două teritorii LEA-
DER să intre in dialog cu
privire la posibilităţile şi
metodele de promovare

on-line a produ-
selor locale, va-
lorificându-se
astfel o oportuni-
tate economică
p e n t r u
comunitățile lo-
cale din cele
două microre-
giuni. 

Proiectul "Co-
operare pentru succes:
marketing on-line pentru
produsele locale" este
finanțat din Fondul Eu-
ropean pentru Agricul-
tură și Dezvoltare Rurală,
Măsura 421 - "Imple-
mentarea proiectelor de
cooperare", axa LEADER din PNDR, fiind implementat de

Asociația Grupul de Acţiune Lo-
cală Siretul Verde (Vrancea-Ga-
laţi) în parteneriat cu Asociația
Microregională Mara-Natur
(Maramureș). Obiectivele proiec-
tului vizează valorificarea
potențialului local din cele două
teritorii prin promovarea în co-
mun a produselor și resurselor lo-
cale precum și dobândirea de
competenţe şi îmbunătăţirea cu-
nostinţelor deţinute de membrii
GAL-urilor partenere prin inter-
mediul acțiunilor de cooperare.

Inițiere în marketing on-line
pentru producători locali din GAL
Siretul Verde și GAL Mara - Natur



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 perioada 24-26 august
2015, în localitatea Lepşa,
comuna Tulnici, jud. Vran-
cea, s-a desfăşurat activitatea
“Instruire angajati şi lideri
locali”. Activitatea a fost
planificată prin Raportul Ini-
ţial de activitate 2015 în ca-
drul proiectului «Funcțio -
narea Grupului de Acțiune
Locală, dobândirea de
competențe și animarea te-
ritoriului». La sesiunea de
instruire cu tema “Evaluarea
implementării Strategiei de
Dezvoltare Locală” au par-
ticipat 25 de angajaţi şi lideri
locali, stabiliţi prin decizia
Consiliului Director al GAL
Siretul Verde. 

Din partea furnizorului
de servicii de instruire, Ca-
mera Agricola Judeţeană

Vrancea, a participat dl. ing.
Drâmbă Ionel.  Sesiunea de
instruire “Evaluarea imple-
mentarii strategiei de dez-
voltare locala” s-a desfăşurat
pe parcursul a 3 zile și a a
inclus elemente teoretice și
practice ale procesului de
evaluare, metode și tehnici
de evaluare dar și o analiză
a gradului de realizare a in-
dicatorilor propuși prin Stra-
tegia de dezvoltare locală a
GAL Siretul Verde.

Sesiunea de instruire a fost
una interactivă, cu accent pe
aplicarea informaţiilor teore-
tice obţinute în timpul cursului
pentru a analiza gradul de
realizare a indicatorilor propuşi
prin SDL Siretul Verde. În
cadrul instruirii au fost  înre-
gistrate şi menţionate defi-

cienţele constatate şi s-au făcut
recomandări şi propuneri pen-
tru ameliorarea sau diminuarea
acestor deficienţe în perioada

următoare. Având în vedere
atât tematica acestui curs, cât
şi abilităţile şi informaţiile
dobândite de participanţi se-

siunea de instruire va contribui
la o mai bună implementare
a Strategiei de dezvoltare lo-
cală a teritoriului GAL.

25 de lideri locali și angajați GAL
Siretul Verde au învățat cum să
evalueze Strategia de dezvoltare locală



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

Un portal de prezentare și
promovare a produselor și
producătorilor locali, asta se
dorește www.produslanoi.ro,
rezultat al proiectului de coop-
erare între GAL Siretul Verde
(Vrancea-Galați) si GAL Mara
Natur (Maramureș). Portalul,
aflat în plin proces de încarcare
a datelor, va ramane deschis
fermierilor, micilor întreprinză -
tori sau meștesugarilor care
doresc să-și promoveze pro-
dusele. Condiția obligatorie pen-
tru ca un producător local să se
facă promovat pe site-ul
www.produslanoi.ro este să își
desfășoare activitatea într-una
din localitățile componente celor
două teritorii GAL. În cazul
GAL Siretul Verde, lista
localităților cuprinde comunele
Ruginești, Pufești, Garoafa,
Vînători, Biliești, Suraia, Vul-
turu, Movileni (jud. Galați) și
orașul Mărășești. De asemenea,
întreprinzătorii locali trebuie să
fie autorizați să-și comercial-
izeze produsele, demonstrând
acest lucru fie printr-un certificat
de producător fie printr-o altă
formă juridică înregistrată legal
(PFA, I.I sau SRL).

Proiectul “Cooperare pen-
tru succes: marketing on-line
pentru produsele locale” este
finanțat din Fondul European
pentru Agricultură și Dez-
voltare Rurală, Măsura 421 -
“Implementarea proiectelor de
cooperare”, axa LEADER din
PNDR, fiind implementat de
Asociația Grupul de   Acţiune
Locală Siretul Verde (Vrancea-
Galaţi) în parteneriat cu
Asociația Microregională
Mara-Natur (Maramureș).
Obiectivele proiectului vizează
valorificarea potențialului local

din cele două teritorii prin pro-
movarea în comun a produselor
și resurselor locale precum și
dobândirea de competenţe şi
îmbunătăţirea cunostinţelor
deţinute de membrii GAL-
urilor partenere prin intermediul
acțiunilor de cooperare.

“Prin acest proiect, GAL
Siretul Verde se implică direct
în promovarea producătorilor
locali din teritoriul nostru, in-
clusiv a beneficiarilor de
finanțări prin măsura 41. Alături
de partenerii noștri din
Maramureș, de la GAL Mara
Natur, intenționăm să continuăm
această inițiativă și după fi-

nalizarea proiec-
tului. Portalul va
rămîne deschis
pentru producă -
torii locali din
teritoriul Siretul
Verde iar cei ca -
re doresc pro-
movare gratuita
on-line pot con-
tacta în acest
sens echipa GAL
la tel. 0237702100
sau on-line, la
adresa de mail
gal@siretulver-
de.ro”, a declarat Adrian Colin,
predintele GAL Siretul Verde.

Vrei să te faci cunoscut ca producător local?

Înscrie-te pe 
www.produslanoi.ro


