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consultanți externi. Rezultatul 
a fost o conciliere a intereselor 
acestora în sensul unei dezvoltări 
armonioase a teritoriului.

Luând în considerare analiza terito-
riului, agenda comunităților locale și 
interesele întreprinzătorilor privați, 
parteneriatul din cadrul GAL Siretul 
Verde a deinit trei priorități speci-
ice ce trebuie urmărite în vederea 
dezvoltării durabile a zonei:
1. Creșterea competitivității sectoa-

relor agro-alimentar, forestier, 
precum și a industriei procesatoa-
re aferente din teritoriu;

2. Dezvoltarea activităților econo-
mice non-agricole prin creșterea 
competitivității microîntreprin-
derilor și IMM-urilor din spațiul 
rural;

3. Conservarea, promovarea și va-
loriicarea capitalului natural și 
cultural al teritoriului.

Cele trei priorități au avut în vede-
re utilizarea potențialului existent 
și a speciicității zonei, iind con-
struite în jurul resurselor existente, 
dar și al oportunităților de care te-
ritoriul GAL poate proita. „Ca la 
orice început, entuziasmul și de-
terminarea au animat întreaga 
echipă. Am plecat la drum cu gân-
dul să valoriicăm oportunitățile 
oferite de programul LEADER în 
folosul tuturor comunităților loca-
le care fac parte din teritoriul GAL, 
să dezvoltăm economia locală și să 
demonstrăm că agricultura de aici 
poate i una competitivă și perfor-
mantă, dar cu respect pentru mediul 
înconjurător. Teritoriul nostru are 
multe atuuri legate, în primul rând, 
de amplasarea geograică, dar are 
și o identitate proprie dată de cultu-
ra și speciicul local, pe care ne-am 
propus să le conservăm“, spune 
Adrian Colin, reprezentantul legal al 
GAL Siretul Verde.

locuitori. Alături de peisajele domi-
nate de suprafețe agricole întinse și 
de o activitate economică locală re-
lativ dezvoltată, microregiunea este 
caracterizată de vecinătatea râului 
Siret, de ariile protejate suprapu-
se acestuia, ca și de un patrimoniu 
cultural cu o densitate remarcabilă 
de monumente istorice și arhitectu-
rale, dintre care Mausoleul Eroilor 
de la Mărășești este de departe 
cel mai cunoscut. Meșteșugurile 
și ocupațiile tradiționale, o par-
te dintre ele alându-se în strânsă 
legătură cu activitățile agricole, 
reprezintă alte elemente ce oferă 
caracterul de unicitate al teritoriu-
lui și care completează tabloul unei 
zone cu potențial substanțial de 
dezvoltare agricolă și turistică.

Strategia de dezvoltare locală a 
fost realizată în mod participativ, 
cu consultarea dinamică a fac-
torilor interesați, cu o evaluare 
reală a nevoilor, dar și resurselor 
locale. La elaborarea planului de 
dezvoltare au participat deopotrivă 
reprezentanți ai autorităților locale, 
mediului de afaceri, reprezentanți 
ai comunităților, specialiști și 

serviciilor de bază pentru economia 
și populația rurală și punerea în va-
loare a moștenirii rurale“, pornind 
de la identiicarea unei nevoi locale: 
lipsa unor terenuri de sport la stan-
darde performante pentru tinerii și 
copiii din localitate.

După selectarea de către GAL a pro-
iectului, în aprilie 2014, contractul 
de inanțare a fost semnat în luna 
iulie a aceluiași an, implementarea 
proiectului intrând în linie dreap-
tă. Prin proiectul depus la GAL, 
contractat cu AFIR și alat în fază 
avansată de implementare, comu-
na cu peste 6 200 de locuitori are la 
dispoziție 86 863 de euro pentru a 
construi și amenaja trei terenuri de 
sport multifuncționale în aer liber, 
cu gazon artiicial, destinat practi-
cării unor sporturi individuale și de 
echipă (handbal, volei, baschet, tenis 
de câmp). Bazele sportive sunt am-
plasate în trei puncte ale comunei: 
Vulturu (Becali), satul Hângulești și 
satul Vulturu, în cel din urmă iind 
prevăzută prin proiect și amenajarea 
de spații verzi.

„În mediul rural sunt foarte mulți ti-
neri care și-ar dori să practice sport, 
dar nu dispun de resurse inanciare 
pentru a merge la oraș. Îniințarea 
bazelor sportive în mediul rural este 
beneică pentru locuitorii comunei“, 
spun inițiatorii proiectului, care spe-
ră ca proiectul inanțat prin GAL 
Siretul Verde să ie inalizat în cel 
mai scurt timp.

Instalarea tânărului fermier 

teritoriului. Cele 67 de contracte de 
inanțare semnate până în acest mo-
ment de beneiciarii GAL cu Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (fosta APDRP) depășesc 
ca valoare suma de 2 161 000 eu-
ro, aproximativ 94% din planul de 
inanțare aferent strategiei de dez-
voltare locală.

Bilanțul actual al implementă-
rii strategiei de dezvoltare locală 
arată astfel: 32 de proiecte contrac-
tate și inanțate prin măsura 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistență“, 15 proiecte de in-
stalare a tinerilor fermieri, 5 contracte 
semnate cu beneiciari ai măsurii 121 
- „Modernizarea exploatațiilor agri-
cole“, 3 afaceri locale non-agricole 
și patru proiecte locale de turism, 
inanțate prin intermediul GAL. Nu 
în ultimul rând, toate comunele care 
compun teritoriul au accesat fonduri-
le gestionate prin GAL Siretul Verde 
și au în implementare proiecte care 
își propun creșterea calității vieții lo-
cuitorilor, precum și îmbunătățirea 
calității serviciilor locale. „Prin me-
canismul criteriilor de selecție, 
agreat de toți partenerii, am pus 
un accent deosebit pe includerea în 
cadrul proiectelor a unor acțiuni ca-
re să aibă un impact direct asupra 
îmbunătățirii calității mediului în-
conjurător. Denumirea GAL-ului 
nu este una întâmplătoare, iar în 
acest moment suntem bucuroși să 
airmăm că toate proiectele imple-
mentate de comunele din GAL au și 
componente de mediu“, a declarat 
reprezentantul legal al GAL Siretul 
Verde, Adrian Colin.

Proiecte de succes

Construire teren de sport în sa-
tele Hângulești, Vulturu-Becali 
și Vulturu, și spații verzi în sa-
tul Vulturu, comuna Vulturu, 
județul Vrancea 

Comuna Vulturu a accesat fonduri-
le puse la dispoziție de GAL Siretul 
Verde, prin măsura 4.322 din strate-
gia de dezvoltare locală - „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 

De la idee la proiect, prin 
GAL

În august 2012, GAL Siretul Verde 
a fost autorizat de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
ca Grup de Acțiune Locală, în ca-
drul Axei 4 LEADER a Programului 
Național de Dezvoltare Rurală, 
având Decizia de autorizare nr. 
62058/22.08.2011. Odată cu sem-
narea contractului de inanțare 
nerambursabilă cu Agenția de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit, în cadrul Sub-Măsurii 431.2 
„Funcționarea Grupului de Acțiune 
Locală, dobândirea de competențe 
și animarea teritoriului“, activitatea 
GAL a intrat în linie dreaptă în ve-
derea implementării strategiei locale 
de dezvoltare.

Încă de la început, preocuparea con-
stantă și susținută a echipei GAL 
Siretul Verde a fost animarea și in-
formarea populației din cele nouă 
comunități locale privind aborda-
rea LEADER, rolul asociației în 
dezvoltarea durabilă a teritoriului, 
precum și promovarea măsurilor de 
inanțare care puteau i accesate de 
posibilii beneiciari în cadrul apelu-
rilor curente de selecție a proiectelor. 
Prin activități tip caravană, sesiuni 
locale de informare și promovare, 
precum și prin distribuirea de ma-
teriale informative și de promovare 
proprii, GAL Siretul Verde a devenit 
în scurt timp un punct de reper pen-
tru fermierii și întreprinzătorii locali 
doritori să își construiască sau să își 
dezvolte afaceri locale de succes.

Un rol important a fost acordat 
consilierii solicitanților cu privi-
re la tipurile de proiecte care pot i 
inanțate prin GAL, la condițiile de 
conformitate și eligibilitate care tre-
buie îndeplinite, astfel încât drumul 
de la idee la proiect să ie unul cât 
mai scurt.

Începând cu primăvara anului 2012, 
GAL Siretul Verde a lansat periodic 
sesiuni de depunere a proiectelor, i-
ind selectate în vederea inanțării 
zeci de proiecte depuse de solicitanți 
din toate cele nouă localități ale 

Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde -
oportunitate de dezvoltare pentru nouă 
comunități locale din Vrancea și Galați
În anul 2010, având drept pro-
motor Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea, un grup local 
de inițiativă a pus bazele partene-
riatului public-privat GAL Siretul 
Verde. Scopul declarat al aces-
tui demers a fost implementarea 
programului LEADER și valori-
icarea oportunităților oferite de 
acesta într-un teritoriu rural omo-
gen, situat în partea de est a 
județului Vrancea, de la nord la sud, 
pe cursul Siretului inferior, respec-
tiv în vestul județului Galați, prin 
comuna Movileni.

Toți cei 26 de parteneri, publici, 
privați, precum și reprezentanți ai 
sectorului asociativ, s-au implicat 
activ în elaborarea strategiei de dez-
voltare a teritoriului care acoperă 
nouă unități administrativ-terito-
riale: comunele Ruginești, Pufești, 
Garoafa, Movileni, Vânători, 
Suraia, Biliești și Vulturu, precum 
și orașul Mărășești.

Teritoriul LEADER GAL Siretul 
Verde acoperă o suprafață tota-
lă de 607 kilometri pătrați, cu 
o populație de peste 52 000 de 
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Modernizarea exploatației 
agricole Banciu Lucian

În anul 2012, beneiciarul Lucian 
Bancu, din comuna satul Maluri, co-
muna Vulturu, deținea în exploatație 
43,78 ha de teren arabil, atât în pro-
prietate, cât și în regim de arendă.
Cele două tractoare și combina 
de recoltat cereale deținute erau 
insuiciente pentru dorința fermie-
rului de dezvoltare și modernizare a 
exploatației, în scopul creșterii veni-
turilor din activitatea agricolă.
Soluția a fost depunerea în anul 2012 
a unui proiect pe măsura 121 la GAL 
Siretul Verde, în care s-a prevăzut 
achiziția de utilaje noi (combinator, 
plug reversibil cu 4 trupițe, remor-
că), destinate reducerii costurilor 
de producție la pregătirea patului 
germinativ în perioada optimă și la 
lucrările de fertilizare a solului.
Proiectul a fost contractat de bene-
iciar cu APDRP, pentru suma de 
32425,23 de euro și este deja inalizat, 
utilajele achiziționate iind de mare 
ajutor în creșterea competitivității 
exploatației agricole a beneiciarului 
GAL Siretul Verde, fapt care demon-
strează că obiectivul general propus 
prin proiect a fost atins.

Instalarea tânărului fermi-
er Zăvoianu Costel ca șef de 
exploatație agricolă

Tot pe măsura 112 a depus un proiect 
care vizează mărirea exploatației 
pe care a îniințat-o în anul 2014 
și Costel Zăvoianu, din comuna 
Ruginești, județul Vrancea. El este 
deținător a 136 de animale (bovi-
ne, caprine și porcine) și a 2,03 ha 
de teren agricol. Proiectul depus la 
GAL Siretul Verde, având o valoare a 
inanțării nerambursabile de 40 000 
euro, prevede ca:
- în perioada 2014-2016 suprafața de 
teren arabil să crească cu 5 ha;
- achiziția unui sistem integrat foto-
voltaic pentru producerea de energie 
electrică din sursă solară, pentru re-
alizarea unei surse alternative de 
energie electrică pentru funcționarea 
aparatelor și instalațiilor din cadrul 
exploatației;
- achiziția de materii prime și mate-
riale consumabile;
- mărirea numărului de animale cu 
10 capete (7 bovine, 3 porcine).

Stoiculeasă Paul George ca șef 
de exploatație agricolă

Fermierul Paul George Stoiculeasă 
a îniințat în anul 2014 o exploatație 
agricolă mixtă, cu o suprafață de 2,2 
ha teren agricol și 23 de animale. În 
dorința de a restructura și a mări 
exploatația pe care a îniințat-o, Paul 
George Stoiculeasă și-a propus:
- să achiziționeze 5,5 ha de teren ara-
bil, amplasat într-o zonă cu potențial 
productiv cel puțin mediu;
- să cumpere în vecinătatea fermei o 
suprafață de 200 m2, pe care să re-
alizeze o anexă în care să prepare 
furajele;
- să cumpere o moară de cereale și 
un sistem integrat fotovoltaic pentru 
producerea de energie electrică din 
sursă solară.
Având în vedere că localitatea în ca-
re domiciliază și în care a pornit 
această afacere, Vulturu, aparține 
teritoriului GAL Siretul Verde, Paul a 
aplicat în sesiunea 1 din acest an cu 
proiectul „Instalarea tânărului fer-
mier Stoiculeasă Paul George ca șef 
de exploatație agricolă“, pe măsura 
41.112, cu o valoare nerambursabilă 
de 40 000 de euro. După selectarea 
în luna iulie, de către GAL Siretul 
Verde, proiectul lui Paul a fost apro-
bat de AFIR și el a semnat contractul 
de inanțare.

știri și evenimente

Ajutor de minimis pentru agricultura ecologică
Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 
nr. 864/2014, exploatațiile vegeta-
le înregistrate în sistemul de agri-
cultură ecologică vor beneicia de o 
schemă de ajutor speciic de minimis 
compensatoriu.

Obiectivul schemei este acela de a 
se asigura un echilibru al ajutoare-
lor care se acordă pentru operatorii 
alați în perioada de conversie în 
anul 2013, comparativ cu anul 2012, 
pentru exploatațiile înscrise în sis-
temul de agricultură ecologică - sec-
tor vegetal, cu dimensiuni cuprinse 
între 0,3 – 5 ha și 5,1 – 20 ha.

Cuantumul sprijinului este următorul:
- 1180 de lei, care reprezintă contrava-

loarea a 270 de euro a compensației 
inanciare a sumelor acordate în anul 
2013, față de anul 2012, operatorilor 
înscriși în sistemul de agricultură 
ecologică - cu exploatații cuprinse în-
tre 0,30 ha – 5 ha, inclusiv.

- 845 de lei, care reprezintă contrava-
loarea a 192 de euro a compensației 
inanciare a sumelor acordate în anul 
2013, față de anul 2012, operatori-
lor înscriși în sistemul de agricul-
tură ecologică – sectorul vegetal cu 
exploatații cuprinse între 5,1 ha – 20 
ha, inclusiv.

Bugetul total estimat al acestei sche-
me este de 10 600 000 lei.

Având în vedere numărul de 7 676 
de solicitări înregistrate la centre-
le județene ale Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură, com-
parativ  cu  numărul maxim estimat 
de beneiciari, de 9600, precum și 
bugetul total alocat acestei scheme, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale are în vedere instituirea unei 
noi sesiuni de depunere de cereri, 
pentru această schemă, în cursul lu-
nii decembrie 2014.
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