
Mai multe detalii cu privire la programele şi
acţiunile Grupului de Acţiune Locală „Valea
Siretului” pot fi obţinute la sediul acestuia -
sat Săbăoani, str. Orizontului nr. 58, comuna
Săbăoani, jud. Neamţ sau la telefon/fax
0332.440.152, email: cristinavernica@yahoo.it.

8Proiect

Dezvoltare rurală durabilă:
Grupul de Acţiune Locală Valea Siretului

Grupul de Acţiune Locală “Valea Siretului” a fost
înfiinţat pentru a sprijini zona de Nord-Est a judeţului

Neamţ (comunele Săbăoani, Tămăşeni, Doljeşti) şi zona
de Sud-Est a judeţului Iaşi (comuna Răchiteni).

Teritoriul GAL Valea Siretului este o zonă cu foarte mult
potenţial de dezvoltare agricolă, economică, culturală şi
turistică, ceea ce a încurajat grupul de iniţiativă format
din 21 de actori locali să dezvolte un proiect nou - un

grup de acţiune locală care să iniţieze proiecte şi să
dezvolte această zonă a ţării.

Existenţa pe acest teritoriu a unui grup de descendenţi ai
emigranţilor italieni stabiliţi în zona Moldovei, alături de cetăţeni ita-
lieni stabiliţi în zonă după 1990, a impulsionat includerea în cadrul
Planului de dezvoltare locală a unor proiecte culturale şi schimburi de
experienţă menite să conserve, să revitalizeze şi să promoveze tradiţi-
ile, obiceiurile şi cultura acestei comunităţi etnice istorice. În calitate
de membru al GAL „Valea Siretului”, Asociaţia Italienilor din Româ-
nia – RO.AS.IT. va iniţia şi coordona aceste activităţi pentru a asigura
promovarea limbii, culturii, istoriei şi civilizaţiei italiene pe teritoriul
considerat, purtând, în acelaşi timp, un dialog constructiv şi cu popu-
laţia majoritară şi cu celelalte minorităţi etnice.
Cu sediul în cadrul comunei Săbăoani, judeţul Neamţ, Grupul de
Acţiunea Locală “Valea Siretului” a început încă din anul 2010 să
deruleze o serie de întâlniri, consultări şi dezbateri publice cu
actorii locali, încercând să găsească cele mai bune soluţii pentru a re-
lansa mediul rural local.
În prezent se derulează etapa elaborării Planului de Dezvoltare
Locală, ce va fi depus pentru evaluare şi aprobare în cadrul progra-
mului FEADR - Axa Leader, la sfârşitul lunii aprilie. Planul propune
derularea unor programe de dezvoltare previzionate pe o perioadă de
4 ani cu domenii strategice de dezvoltare durabilă bine ancorate în
agricultură, zootehnie, mediu, artă tradiţională, meşteşuguri, educaţie
şi mediul de afaceri local.


