
 

ASOCIAŢIA 

,, VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI” 

Împreună suntem mai buni! 

,,MISIUNEA NOASTRĂ ESTE ACEEA DE A CREŞTE CALITATEA VIEŢII OAMENILOR 

 DIN VALEA TUTOVEI ŞI ZELETINULUI PRIN VALOAREA MUNCII LOR” 

COMUNELE  MEMBRE GAL: 

Băcani, Ciocani, Coroieşti, Ghergheşti, Iana, Ibăneşti, Iveşti, Perieni, Pogana, Pogoneşti, Puieşti, 

Voineşti, Tutova din judeţul Vaslui şi comunele Podu Turcului si Glăvăneşti din judeţul Bacau. 

 

Tineri fermieri care sau depus si finalizat proiecte pe Masura 2.3_ Reinoirea generatiei 

de fermieri, cu care ne mandrim: 

DIMOFTE R. ANGELICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – 40.000euro 

Titlu proiect: SPRIJIN PENTRU INSTALARE IN FERMA LEGUMICOLA 

Doamna Dimofte Angelica se ocupa, impreuna cu sotul,  de cultivarea legumelor de mai 

multi ani, activitatea de cultivare a legumelor fiind o indeletnicire aducatoare de venituri 

la majoritatea locuitorilor din comuna Ivesti. In anul 2018 se hotaraste sa devina sef de 

exploatatie astfel se inregistreaza la ONRC ca Intreprindere Individuala in data de 

14.03.2018 si incheie contracte de arenda pe suprafata de 2,0ha teren arabil din care 

0,20ha teren este ocupat cu solarii construite de ea si sotul ei din anul 2016. 

 

                                                                                             



 Prin proiect si-a propus si realizat modernizarea fermei prin achizitionarea unui tractor 

de 50CP, a unui plug cu doua cormane si a unei freze pentru sol. 

 

 

REZMERIŢĂ M. GEORGE – CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ– 40.000euro 

Titlu proiect: INSTALARE TANAR FERMIER IN COMUNA POGONESTI, JUDETUL 

VASLUI 

Tanarul REZMERIŢĂ GEORGE – CRISTIAN se instaleaza pentru prima data ca sef de 

exploatatie legumicola in 12.05.2018.  La data depunerii proiectului detine o ferma 

legumicola pe suprafata de 0,48ha teren cultivate cu tomate si ardei si solarii si 1,11ha 

teren cultivat cu legume in camp. La sfarsitul implementarii proiectului, beneficiarul si-a 

dezvoltat si modernizat exploatatia crescand suprafata de solarii la 0,70ha si 

achizitionandusi tractor de 50 CP, freza si plug.  
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