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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

     GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD este un Grup de Acțiune Locală, care își propune 

sprijinirea dezvoltării economice și sociale a microregiunii formate din 15 comune: BĂLTENI, 

COZMEȘTI, OȘEȘTI, RAFAILA, TODIREȘTI, VULTUREȘTI, ȘTEFAN CEL MARE, ZĂPODENI, TANACU, 

FEREȘTI, VĂLENI, SOLEȘTI, MICLEȘTI, BOȚEȘTI din județul Vaslui și DOLHEȘTI, din județul Iași. 

     GAL este înregistrat ca o asociație non-profit, apolitică și nonguvernamentală care include ca 

parteneri administrația locală – 15 Primării comune și 50 de parteneri firme private și asociații de 

diferite profiluri din teritoriu. 

     GAL-ul nostru a fost autorizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru perioada de 

programare 2014-2020,  în luna august 2016, iar în luna decembrie 2016 a semnat contractul de 

finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

     Prin acest contract ni s-a alocat un buget de 1.758.684 euro, pentru finanțarea de proiecte de 

investiții și servicii, în interiorul teritoriului nostru. Acest buget a fost determinat de MADR în funcție de 

numărul de locuitori din teritoriu și de suprafața teritoriului, la care s-a adăugat un bonus pentru 

calitatea strategiei. 

     Prin Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2020 elaborată de noi și aprobată de Adunarea Generală a 

GAL și de MADR, am repartizat acest buget pe 12 măsuri de finanțare, care au fost considerat prioritare 

pentru teritoriu:  

 

*sume modificate la ultima variantă a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

MĂSURA SDL GAL Buget alocat* 

M1.DOBÂNDIREA DE CUNOȘTINTE INOVATOARE ÎN PRODUCȚIE, MANAGEMENT ȘI 

MARKETING 19.797 

M2.INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE 311.485 

M3.SPRIJIN PENTRU GRUPURI DE PRODUCĂTORI 30.000 

M4.DEZVOLTAREA DE AFACERI AGRICOLE NOI 240.000 

M5.SCHEME DE CALITATE - ACȚIUNI PREMERGĂTOARE 5.000 

M6.PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE 92.676 

M7a. INIȚIEREA DE AFACERI NON-AGRICOLE 165.000 

M7b.DEZVOLTAREA DE AFACERI NON-AGRICOLE 60.000 

M8.INVESTIȚII DE DEZVOLTARE DE INTERES LOCAL 641.987 

M9.INVESTIȚII SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE 106.383 

M10. INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE ȘI A GRUPURILOR DEFAVORIZATE 50.000 

M11. INVESTIȚII PENTRU ASIGURAREA DE INTERNET BANDĂ LARGĂ 32.763 

TOTAL 1.758.684 
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Obiectivele strategice urmărite de noi pentru perioada 2016-2020 sunt: 

 Crearea de noi locuri de muncă noi în teritoriu, în cadrul proiectelor finanțate 

 Sprijinirea implicării tinerilor în viața economică a comunelor 

 Sprijinirea acțiunilor inovatoare și de mediu 

 Sprijinirea investițiilor comunelor în infrastructura mică pe plan local 

 Sprijinirea populației defavorizate și a minorităților naționale 

 Asigurarea accesului la internet de bandă largă 

  

     Iată că acum, după aproape 3 ani de implementare, am reușit să atingem următoarele obiective: 

 Au fost primite și evaluate 54 de proiecte de investiții depuse pe măsurile Strategiei de Dezvoltare 

Locală; 

 Au fost selectate pentru finanțare 43 de proiecte, cu o valoare totală de 1.883.583 euro (107% din 

bugetul strategiei noastre); 

 Au fost contractate cu AFIR 33 proiecte, cu o valoare totală de 1.403.606 euro (80% din bugetul 

strategiei); 

 A fost plătită către proiectele contractate suma de 1.000.897 euro (57% din bugetul strategiei); 

 A fost acoperit integral cu proiecte bugetul alocat măsurilor M2, M4, M7a, M7b, M9 și M11; 

 Au fost create sau urmează să fie create în cadrul proiectelor finanțate de noi  15 locuri de muncă; 

 Au fost sprijiniți până în acest moment  12 tineri întreprinzători; 

 Au fost sprijinite 5 acțiuni de mediu, în proiectele contractate; 

 Au fost stimulate 13 acțiuni inovative în proiectele contractate; 

 Numărul de investiții propuse de primăriile de comune este de 12, din care: 

          - 1 proiect de modernizare rețea de iluminat (Bălteni),           - 1 proiect de înființare piață agroalimentară (Miclești),  

          - 2 proiecte de baze sportive (Ferești si Zapodeni),                   - 1 proiect de centru social (Boțești) și   

          - 7 proiecte de dotare cu utilaje de gospodărie comunală. 

 Numărul de comune conectate la broadband - 1 comună (Rafaila) 
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Situația contractării măsurilor din SDL 

 

     Apreciem că la această dată evoluția implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului nostru a fost 

relativ bună, cu perspective de finalizare a implementării în prima parte a anului 2020. 

     Trebuie să recunoaștem  însă că implementarea SDL a înregistrat unele sincope, cum au fost retragerea unor 

proiecte de către beneficiari, în timpul evaluării AFIR, sau rezilierea unui contract de finanțare de către Comuna 

Văleni, din cauza dificultăților în achiziționarea utilajelor dorite, precum și lipsa de interes a potențialilor 

solicitanți pentru măsurile de asociativitate,  de scheme de calitate și de sprijin al minorităților locale. 

     Acum, după ultima modificare de SDL, unde am operat unele modificări majore în cadrul fișelor măsurilor, 

așteptăm cu interes depunerea de proiecte pe măsurile noastre de sprijin a formelor asociative (măsura 3), de 

scheme de calitate (măsura 5), precum și pe măsura de sprijin a minorităților (măsura 10). Acestea sunt măsuri de 

mare importanță, care au primit punctaj la selectarea strategiilor și care trebuie realizate neapărat, în vederea 

evaluării finale a GAL, de către Ministerul Agriculturii. 

MĂSURA SDL GAL Buget 
alocat 

Valoare 
contractată 

Disponibil ultima 
sesiune 

M1.DOBÂNDIREA DE CUNOȘTINTE INOVATOARE ÎN 

PRODUCȚIE, MANAGEMENT ȘI MARKETING 
19.737 16.840 2.797 

M2.INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE 311.485 311.350 0 

M3.SPRIJIN PENTRU GRUPURI DE PRODUCĂTORI 30.000 0 30.000 

M4.DEZVOLTAREA DE AFACERI AGRICOLE NOI 240.000 240.000 0 

M5.SCHEME DE CALITATE - ACȚIUNI PREMERGĂTOARE 5.000 0 5.000 

M6.PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE 92.676 50.000 42.676 

M7a.INIȚIEREA DE AFACERI NON-AGRICOLE 165.000 165.000 0 

M7b.DEZVOLTAREA DE AFACERI NON-AGRICOLE 60.000 59.999 0 

M8.INVESTIȚII DE DEZVOLTARE DE INTERES LOCAL 641.987 519.656 122.331 

M9.INVESTIȚII SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE 106.383 106.383 0 

M10.INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE  ȘI A 

GRUPURILOR DEFAVORIZATE 

 
50.000 

 
0 

 
50.000 

M11. INVESTIȚII PENTRU ASIGURAREA DE INTERNET 

BANDĂ LARGĂ 

32.763 32.763 0 

TOTAL 1.758.684 1.502.806 252.804 
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     În planul de animare al GAL, încă din anul 2012, în perioada de programare 2007-2013, noi am avut în vedere 

organizarea de acțiuni de animare în teritoriu, sub forma târgurilor de produse locale. În acei ani, am 

organizat târguri în comunele Muntenii de Sus, Ștefan cel Mare și Solești. 

     În Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2020, am organizat Târgul de produse locale la Todirești (în 2017), apoi 

Târgul de produse locale la Cozmești (în 2018), iar acum Târgul de produse locale în Văleni. 

     Organizarea acestor târguri, pentru noi, s-a dorit a fi o 

modalitate de a stimula micii producători din teritoriu spre 

accesarea pieței locale și spre a-i promova în rândul locuitorilor 

teritoriului.  

     Dacă în anii anteriori, aceste acțiuni s-au constituit ca acțiuni 

de succes și cu impact în rândul locuitorilor comunelor gazdă, din 

păcate, anul 2019 ne-a arătat că se poate întâmpla și altfel. 

     Din cei 20 de producători așteptați în târg, au reușit să ajungă 

doar 15 participanți. 

     GAL-ul Movila lui Burcel a promovat evenimentul atât prin 

afișe cât și prin spotul radio difuzat în săptămâna premergătoare 

datei de 15.08.2019. 

     Primăria comunei Văleni a pus la dispoziție spațiul necesar 

desfășurării evenimentului, dar din păcate, nu credem că au 

popularizat suficient această acțiune în rândul locuitorilor. 

     Cum altfel să ne explicăm faptul că nici un producător din 

Văleni nu a fost prezent în Târg? 

     Ar fi păcat să găsim cauzele în faptul că în această dată s-au sărbătorit Ziua 

comunei, Hramul satului Văleni și ziua Adormirii Maicii Domnului. 

     Ni se pare normal sa nominalizăm participanții la această acțiune a noastră, 

dintre care unii sunt de acum prezențe constante: Beleuță Alexandra și Beleuță 

Marinela, Topor Răzvan, Rotaru Florin, Sandu Emil și Sandu Andrei, Roșu 

Micșunica, Panainte Andrei, Plopan Lavinia, Aionesei Simona, Voicu Cristina, Zota 

Elena, Motaș Dănuț, Humă Cristian, Budeanu Elena, veniți din comunele Ștefan cel 

Mare, Solești, Oșești, Zăpodeni, Vulturești, Todirești, Bălteni. 

     Totodată, vrem să le mulțumim și să-i asigurăm de respectul nostru pentru faptul 

că au înfruntat o vreme câinoasă, pentru a fi alături de noi la Văleni. 

     Produsele expuse au fost legume, fructe, brânzeturi, miere, plăcinte și cozonaci, 

obiecte de artizanat, pavele din beton. 

     Expozanții au beneficiat de un meniu gustos, în regim de catering, oferit de GAL. 

     Momentele artistice au fost susținute de trupa Midor Artistic din Vulturești 

alături de solistul Roșu Dorel. 
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 LAVINIA PLOPAN -  prăjituri ca la mama acasă 

     Lavinia Plopan este din Todirești, face prăjituri și produse de patiserie, iar faima lor a ajuns în 

întreg județul. 

     Totul a început din pasiune și dorința de a 

face ceva dulce și sănătos pentru familia sa.  

     “Am făcut câteva cursuri, însă, să vă spun 

sincer, cel mai mult am învățat de pe internet 

și tot exersând. S-a mai întâmplat să nu-mi 

iasă așa cum trebuie, dar treptat mi-am dat 

seama unde greșeam și am învățat. Pot să zic 

că așa m-am perfecționat. Bine, îmi și place 

foarte mult, iar atunci când faci ceea ce îți 

place, parcă îți și iese mai bine. Folosesc 

numai produse naturale și de calitate – lapte, 

smântână, brânză de oaie, cașcaval, ciocolată 

fină… Este o muncă puțin mai migăloasă, uneori îmi ia și 5-6 ore să ornez un tort, nu mai spun de 

timpul necesar preparării blaturilor, a siropurilor, a cremelor, dar și finisării. Se întâmplă să pierd 

și nopțile, pentru că trebuie să predau comanda în stare foarte proaspătă, nu pot să prepar azi și 

să predau comanda peste 2-3 zile. Dar pe cât migălos este, pe atât de împlinită mă simt când îmi 

scriu clienții pe Facebook că au foarte mulțumiți de produse”, a povestit Lavinia Plopan. 

 

 TOPOR RĂZVAN – tânărul fermier începe să crească 

 

     Răzvan este  beneficiarul unui proiect de finanțare pentru 

instalarea ca tânăr fermier, pe măsura M4 din strategia de 

dezvoltare locală a GAL.   

     Tânărul fermier și-a luat treaba în serios și acum ferma sa a 

ajuns la 100 familii de albine și la 25 ha de teren agricol.    

    Răzvan a ținut să fie alături de noi la Târgul de produse locale 

GAL 2019, în comuna Valeni, aducând cu el miere curată de salcâm, 

de tei și polifloră, culeasă de pe dealurile comunei Solești.  

     Îi dorim baftă în implementarea proiectului său și în dezvoltarea 

micii afaceri agricole pe care a început-o. 
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     2 fete cucuiete - BELEUȚĂ ALEXANDRA ȘI BELEUȚĂ MARINELA 

     Beleuță Alexandra și Beleuță Marinela din comuna Ștefan cel Mare au fost “new entry” în lista de 

participanți la Târgul de produse locale GAL de la Văleni. Cele două sunt responsabile de culturile de varză, 

pepeni și tomate înființate în satul Cănțălărești de un tânăr fermier întreprinzător  – Marius Gorcia. 

     Marius Gorcia este un legumicultor cu experiență în zonă, dar mai ales 

cu inițiative și viziune. Dacă în anii trecuți a lucrat la câteva ferme 

legumicole din jurul Vasluiului, unde a deprins tehnologia de înființare și 

creștere a legumelor, de anul trecut a luat viața în piept și a arendat   

terenul necesar pentru culturile de tomate, varză și pepeni (cca 5 ha). 

     Un stimulent pentru el a fost și faptul că a găsit un partener care să-i 

cumpere producția de tomate (cca 100 to/an) în vederea procesării. 

     Tot Marius Gorcia a fost primul fermier din Vaslui care a reușit să 

pătrundă în rețeaua Carrefour cu verdețurile de grădină. Acum, am aflat 

ca își propune să realizeze o mică secție de procesare a tomatelor, în care 

să-și transforme producția în suc. 

     Noi îl invităm să realizeze investiția în teritoriul GAL-ului nostru, unde 

ar fi binevenită. 

 

SANDU EMIL - veteranul legumiculturii 

     Familia Sandu din Mărășeni, comuna Ștefan cel Mare, se ocupă cu legumicultură de 16 ani, însă primul 

proiect accesat a fost în urmă cu șapte ani.  

     “Atunci am primit finanțare de 7500 euro, printr-un 

program național, acum avem un proiect GAL. Cultivăm 

aproape toate legumele, cu excepția usturoiului și a păstăilor, 

în rest, începând de la rădăcinoase până la ardei, roșii, vinete, 

pe toate le cultivăm. Avem centru de desfacere atât la 

grădină, unde poate veni oricine să vadă că lucrăm fără 

chimicale, dar și în Piața Traian. Asigur și iarna piața, cu 

murături, ceapă, cartofi, ridichii, conopidă, ba chiar pot să zic 

că vânzările merg mai bine decât vara. Este o meserie grea, 

necesită foarte mult timp, muncim în jur de 16 ore pe zi. Noi 

lucrăm în familie pentru că pe altcineva nu găsim, la sat 

oamenii nu prea mai vor să muncească. Concedii nu prea 

avem, pentru că nu ne permite timpul, mai avem de recoltat 

un hectar de ceapă de sămânță. Anul ăsta nu am avut nicio zi 

de concediu, am lucrat și sâmbăta, și duminica. Ne trezim la 

ora 5, ca să mergem în solar să culegem legumele și să le 

trimitem la piață, apoi plecăm în câmp și ne întoarcem la 10 

seara… Cui nu-i place, nu-i recomand să se apuce de legumicultură”, este sfatul legumicultorului Emil Sandu 
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     PANAINTE LUCIAN ANDREI - Un inginer de mare viitor 

 

     Primul lucru care ne-a surprins pe toți atunci când l-am 

întâlnit prima oară pe tânărul inginer Lucian – Andrei 

Panainte a fost hotărârea cu care dorea să-și facă o 

investiție, pentru ca mica sa fermă de oi să devină 

recunoscută și să întrunească standardele europene sanitar-

veterinare. Știa deja ce utilaje îi sunt necesare și practic 

singurul lucru care îi lipsea era ...( culmea ) finanțarea. 

     În răstimpul ce a trecut de la obținerea acesteia și până 

astăzi, când s-a numărat printre tinerii participanți la 

Târgul de la Văleni, am realizat cât de mult a crescut în 

profesia aleasă, afișând cu modestie o încredere în propriile 

forțe, pe care o admirăm și o prețuim.  

 

 ROTARU  FLORIN - Deliciul lactat 

     Domnul Florin Rotaru și-a redescoperit dragostea din copilărie pentru creșterea văcuțelor, printr-un 

proiect finanțat de fundația **World Vision Romania**. A urmat, aproape firesc, implicarea băiatului 

său în această muncă ce presupune dedicare permanentă, zi de zi, indiferent de oră, vreme, anotimp 

sau...sărbători. 

     Și cum lucrurile nu puteau sta pe loc, domnul Florin și în primul 

rând, băiatul său Robert, au găsit oportunitatea de a achiziționa 

10 văcuțe din rasa Bălțata Românească pe o măsură de finanțare 

GAL, dedicată tinerilor fermieri. 

     Rezultat ! Domnul Florin Rotaru este prezent la târgurile 

organizate de GAL în teritoriul, fie că vorbim de Ziua Recoltei din 

comuna Ștefan cel Mare, sau Ziua comunelor Todirești, Cozmești și 

în vara aceasta la Văleni. Pasiunea pe care o arată în creșterea 

văcuțelor ne oferă la final, un deliciu lactat, care înseamnă cașul, 

brânza de vacă și laptele de vacă. Acesta din urmă fiind apreciat în 

piața orașului din apropiere, Negrești, acolo unde poate fi 

cumpărat de localnici de la un dozator. 

     Așa încât, entuziasmul muncii celor doi, ne îndreptățesc să 

credem în optimismul afișat de aceștia, că la finele anului, 

vânzările asumate prin proiect vor fi realizate, și că ne vom 

mândri cu un alt proiect de succes finanțat. Și subliniem, unul cu adevărat sustenabil. 
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     ZOTA ELENA -  stăpâna pavelelor 

     Familia Zota din Todirești s-a apucat de produs pavele în urmă cu cinci ani, după ce unul dintre 

membri ce lucra în străinate, s-a întors acasă.  

     “Soțul meu a văzut în străinătate diferite curți pavate,  

i-a plăcut și, când a venit acasă, s-a nimerit să participăm 

la un curs de antreprenoriat al Fundației World Vision, 

iar la finalul acestuia a trebuit să facem un plan de 

afacere. L-am făcut pe producția de pavele. A fost 

apreciat, pentru că ne-au sponsorizat cu 10.000 de lei ca 

să punem în practică ideea proiectului. Am luat betonieră, 

materiale și   ne-am apucat să facem pavele pentru curtea 

noastră. Apoi am mai scris un proiect, de data aceasta 

prin GAL, am primit finanțarea, am cumpărat materiale 

și am început producția. Avem diverse modele, pavele 

ecologice, romburi, cercuri mici și mari, tălpi, valuri, 

jgheaburi, plinte, faguri, dreptunghiuri, umbreluțe. Facem 

turnare în două straturi, strat de uzură și strat de rezistență, fapt ce crește durabilitatea pavelelor și 

rezistența la șocuri. Suntem încântați că avem foarte multe comenzi, chiar dacă suntem la început”, a 

explicat Elena Zota. 

 

ROȘU MICȘUNICA - artă și tradiție 

     Pe doamna Micșunica Roșu am cunoscut-o ca un om 

inimos și implicat în activitățile realizate în cadrul 

Căminului Cultural din Vulturești, a cărui destin din 

viața comunei îl conduce. Ne-au fost prezentate 

produsele realizate din perioada în care a înființat 

asociația **Artă și tradiție** și până în prezent. De 

altfel, cusăturile de mână tradiționale, lucrate de 

membrele asociației, au fost admirate de toți 

partenerii din GAL Movila lui Burcel prezenți la 

Adunările Generale, precum și de vizitatorii Târgului 

din comuna Văleni organizat de GAL anul acesta și 

chiar a Târgului de produse meșteșugărești de la 

Vaslui. 

     Doamna Micșunica a fost primul beneficiar al unui proiect finanțat de GAL pe activități non-agricole și 

totodată primul beneficiar privat care a finalizat proiectul, realizând toate obligațiile contractuale, inclusiv 

cele financiare menționate în Planul de afaceri. De altfel, prin achizițiile proiectului, aceasta a asigurat 

sonorizarea și implicit momentul artistic oferit la Târgul de la Văleni, fapt pentru care o apreciem, dându-ne 

satisfacția unei investiții reușite, finanțate prin GAL. 
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 BUDEANU ELENA - talent și bun gust 

     Mamica Elena Budeanu continuă să ne încânte cu  obiectele 

decorative pe care le realizează din materiale reciclabile (sticla, PET-

uri, hârtie), reușind să le dea o nouă viață și o nouă utilitate în 

locuințele noastre. 

    Cu răbdare și migală, dublate de simțul artistic, fata din Oșești care 

învață în Londra management în turism, ne oferă vaze pentru flori, 

sticluțe decorative pentru băuturi, coșuri împletite din hârtie și 

aranjamente ikebana. 

     Noi o așteptăm cu interes să se întoarcă acasă și să își realizeze 

visul de a înființa o pensiune turistică. 

 

 

Sesiuni discuții 

     În cadrul Târgului de la Văleni, 

GAL a organizat și o sesiune de 

discuții cu participanții, pe tema 

închiderii strategiei de dezvoltare 

locală 2016 - 2020, precum și pe 

tema previziunilor de dezvoltare 

rurală pentru următorul  exercițiu 

2021-2027. 

     Managerul GAL a pus la dispoziția 

participanților datele de etapă în implementarea SDL, evidențiind realizările și explicând 

nerealizările . 

     În privința viitorului PNDR 2021-2027, informațiile sunt încă puține, însă  ceea ce este clar e că 

în  viitoarea programare vor fi avantajate formele asociative din spațiul rural, vor fi stimulate 

acțiunile inovative în cadrul proiectelor. O sumă importantă de bani ar putea ajunge în GAL pentru 

proiecte cu caracter social, cofinanțate prin programul de capital uman. 

     GAL speră să încheie cu bine implementarea SDL în prima jumătate a anului 2020 (pentru 

proiectele cu construcții-montaj, cu execuție întârziată, și pentru proiectele de asociativitate și 

sprijin al minorităților defavorizate). Dl. Masievici menționează că în viitoarea strategie, 

teritoriului GAL i se va alatura și comuna Muntenii de Sus, ceea ce va crește nivelul finanțării 

obtenabile. 
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     Imagini din cadrul Târgului de produse locale 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Date de contact: 

adresa: sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare 

județ Vaslui, cod poștal 737495 

telefon: 0235/342 528 

 

e-mail: gal.burcel@yahoo.ro 

 

site: www.gal-movilaluiburcel.ro 

Material realizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Movila lui Burcel, cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

- Acest material se distribuie gratuit - 

UNIREA NE DĂ PUTEREA DE A RENAȘTE! 

Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord 


