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I.  OBIECTIVE, ACTIVITATI, REZULTATE PLANIFICATE 

  

 Proiectul „Protectia mediului si a naturii premisa a 

dezvoltarii zonei rurale” este finantat prin Programul National 

de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, prin Masura SDL 3.1/1A - 

asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locala a Asociatiei  GAL Stefan cel Mare.  

 Valoarea totală eligibilă care face obiectul finanțării 

nerambursabile este de 84719,75 lei, echivalentul a  18166,56 

euro, conform Contractului de finanantare nr. C 

1920011X110512405937/ 21.08.2019. 

Proiectul a demarat in luna august 2019 si actiunile 

adresate beneficiarilor s-au finalizat in luna iulie 2020 . 

 

Obiectivul specific al proiectului este: 

 

Crearea unei baze de cunostinte cu aplicabilitate in activitatea 

agricola privind protectia mediului si conservarea 

biodiversitatii, la nivelul a  24 de fermieri care provin sau 

desfasoara activitati in teritoriul GAL Stefan cel Mare, in scopul 

dezvoltarii unui  mediu economic orientat catre gestionarea 
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durabila ale resurselor si reducerea emisiilor de carbon in 

atmosfera. 

 

Activitati planificate: 

1. Selectarea grupului tinta  

2. Pregatirea de materiale de lucru pentru activitatea de 

informare:  

3. Asigurarea cadrului logistic pentru desfasurarea actiunii de 

informare  

4. Derularea actiunii de informare.   

5. Diseminarea rezultatelor proiectului 

6. Realizarea Raportului tehnic si a raportului financiar 

 

Actiunile se adreseaza unui numar de 24 de persoane 

fizice/reprezentanti ai persoanelor juridice care desfasoara 

activitati agricole in teritoriul GAL Stefan cel Mare  

 

Rezultatele asteptate: 

• O actiune de informare adresata teritoriului GAL Stefan 

cel Mare pe tematica de protectie a mediului  si a 

naturii si combaterea schimbarilor climatice; 
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• O baza de cunostinte cu aplicabilitate in activitatea 

agricola privind protectia mediului si conservarea 

biodiversitatii; 

 

• 24 de persoane care desfasoara activitati agricole in 

teritoriul GAL Stefan cel Mare, care beneficiaza de informare 

in domeniul protectiei mediului si a naturii si in domeniul 

energiilor regenerabile si schimbarilor climatice; 

 

 



 

 

- 6 - 

• Materiale de informare si promovare realizate si 

distribuite beneficiarilor. 

 

II. ACTIUNI DESFASURATE 

 

Pentru atingerea obiectivului propus, implementand 

activitatile prevazute, s-au desfasurat urmatoarele actiuni: 

- Promovarea in teritoriul GAL Stefan cel Mare a 

proiectului, a tematicii de abordat si a conditiilor 

de inscriere a beneficiarilor.  

Promovarea s-a realizat prin publicarea de informatii pe site-ul 

Fundatiei Corona, pe site-ul Asociatiei GAL Stefan cel Mare, 

prin intermediul primariilor membre in Asociatia GAL Stefan cel 

Mare, utilizand grupurile de Facebook ale comunitatilor din 

teritoriul vizat. 

Pana la data derularii evenimentului de informare s-au 

inscris 24 de persoane care desfasoara activitati agricole in 

teritoriul GAL Stefan cel Mare.  

- Pregatirea de materiale de lucru pentru activitatea 

de informare. 

Au fost documentate si realizate continuturile tehnice ale 

materialelor de informare si promovare si au fost realizate:  

 Brosura actiunii de informare  
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 „Calendarul biodiversitatii din GAL Stefan cel Mare”  

 Mapa de lucru din cadrul actiunii de informare 

 Bloc notes  

 Pix inscriptionat  

 Geanta de umar   

 Diploma de participare  
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- Pregatirea si desfasurarea actiunii de informare 

S-au realizat toate demersurile logistice pentru desfasurarea 

evenimentului. Actiunea de informare  a avut loc in perioada 23 

– 26 iulie 2020, la Hotel Cascada, Durau si in teren – in comuna 

Cozmesti – Zmeurisul de la Coasta Neagului si situl NATURA 2000 

Movila lui Burcel, jud. Vaslui. La eveniment au participat cei 24 

de beneficiari inscrisi – persoane care locuiesc si/sau desfasoara 

activitati in teritoriul GAL Stefan cel Mare si au benefciiat de: 

-  20 de ore de informare sustinute de catre specialisti in: 

conservarea mediului si a naturii, agricultura ecologica, 

energii regenerabile 

-  materiale de informare si promovare. 
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III. REZULTATE OBTINUTE 

Proiectul  a cuprins componente de protectia mediului  

si a realizat o informare eficienta - atat prin desfasurarea 

actiunii de informare cat si prin materialele de informare si 

promovare distribuite - a 24 de  persoane care desfasoara 

activitati agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare pe 3 

paliere de impact in dezvoltarea activitatii agricole si in 

dezvoltarea sustenabila a spatiului rural: 

a. Patrimoniul natural: 

 Promovarea biodiversitatii din cele 8 situri Natura2000 

de pe teritoriul GAL-ului – care se intalnesc pe suprafete 

din 10 UAT-uri din teritoriul GAL.  

 Rolul planului de management al unei arii naturale 

protejate si alte reglementari care creeaza obligatii la 

nivelul comunitatilor din GAL Stefan cel Mare,  

 Avantaje economice date de existenta siturilor 

Natura2000 

 Valoarea ecosistemelor naturale si importanta lor in 

dezvoltarea comunitatilor 

b. Exploatarea resurselor de energie regenerabila: - informare 

ce poate contribui la reducerea emisiilor de carbon: 

 Prezentarea tipurilor de solutii de utilizare a energiei 

regenerabile 
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 Beneficiile adoptarii unor solutii de energie alternativa 

 Integrarea utilizarii energiei alternative in cadrul 

activitatilor agricole 

c. Agricultura ecologica 

 Practici specifice agriculturii ecologice,  

 Gestionarea ingrasamintelor si a pesticidelor  pe 

terenurile agricole 

 Bune practici de prelucrare a terenurilor. masuri de eco-

mecanizare si protectie a apei si a solului. 
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Proiectul  a contribuit astfel, prin actiunea de informare, la 

sprijinirea persoanelor care desfasoara activitati agricole din 

teritoriul GAL Stefan cel Mare in abordarea de comportamente 

prietenoase cu mediul si integrarea acestora in activitatea 

agricola in sensul dezvoltarii unui mediu economic orientat 

catre exploatarea durabila ale resurselor si urmarirea 

avantajelor economice oferite de patrimoniul natural de pe 

teritoriul GAL Stefan cel Mare.
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Fundația Corona 

Iași, Calea Chișinăului nr 23A 
tel. 0232 244 530, e-mail: office@fundatiacorona.ro 
https://www.fundatiacorona.ro 

 
 

   Publicație realizată de Fundația Corona, în cadrul proiectului 
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI A NATURII, PREMISĂ A DEZVOLTĂRII ZONEI 

RURALE 
C 1920011X110512405937 

 
 
 
 

 
 
 
 
Proiect finanţat 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 

 
 

Material distribuit gratuit 


