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Activitatea A5.2 Desfășurarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat 
 

RAPORT CAMPANIA DE PLANTARE  
 

Perioada: 1-14 aprilie 2022 
Locația: Lunca Siretului din Comunele Biliești, Jud. Vrancea, Suraia, Jud. Vrancea, Movileni, 
Jud. Galați 
Persoane participante: 135 din care 90 de adulți și 45 de copii 
 
Descrierea activității: 
 
În perioada 1-14 aprilie 2022 s-a desfășurat Campania de plantare în aria protejată a Luncii 
Siretului de pe raza Comunelor Biliești, Jud. Vrancea, Suraia, Jud. Vrancea și Movileni, Jud. 
Galați, campanie inițiată de Asociația Voluntariat Pentru Viață împreună cu experții 
campanii voluntariat și cu membrii grupurilor de inițiativă locală din cele 3 comune. 
Campania de plantare a fost una din acțiunile de implicare activă și voluntariat desfășurate 
în cadrul proiectului ”Servicii integrate destinate comunităților teritoriului GAL Siretul 
Verde” – Activitatea A5.2 și a avut ca prioritate responsabilizarea și implicarea activă a 
tuturor, indiferent de vârstă, în rezolvarea problemelor de mediu prin acțiuni de plantare de 
pomi și refacerea suprafețelor împădurite. 
 
Campania de plantare a fost sprijinită de colaboratorii noștri: Primăria comunei Biliești, 
Primăria comunei Suraia, Primăria comunei Movileni, Școala Gimnazială Biliești, Școala 
Gimnazială Suraia, Școala Gimnazială ”Alexei Mateevici” Movileni, Direcția Silvică Vrancea, 
Ocolul Silvic Focșani, Ocolul Silvic Tecuci. 
 
Campania de plantare a răspuns unor nevoi comune ale celor 3 comunități implicate, printre 
care  prevenirea deteriorării mediului, evitarea dezechilibrului, conservarea și regenerarea 
naturii prin refacerea suprafețelor împădurite, dar și implicarea membrilor comunității, a 
autorităților publice locale cât și a altor instituții în activități comune de voluntariat. 
 
Astfel, campania a inclus sesiuni de promovare și informare a membrilor comunității, 
întâlniri cu reprezentanți ai Ocolului Silvic în vederea instruirii pentru plantare, pregătirea 
terenului pentru plantare - pichetarea terenului în vederea asigurării linearităţii rândurilor, 
pregătirea gropilor pentru plantare și desfășurarea activității de plantare pomi.  
 
Înaintea acțiunii de plantare  s-a făcut un instructaj despre măsurile și normele de siguranță 
a participanților la campanie, instructaj ce a avut ca scop eliminarea sau diminuarea 
riscurilor de accidentare specifice activităților de plantare.  
 



 
 
La acțiunea de plantare au participat elevi ai Școlilor Gimnaziale din cele 3 comune, părinți, 

cadre didactice, membri ai comunității, reprezentanți ai autorităților publice locale. 

Materialul săditor a fost furnizat de Ocolul Silvic Focșani și Ocolul Silvic Tecuci în urma 

protocoalelor de colaborare  încheiate. Participanții nu doar au plantat pomi, ci s-au bucurat 

de frumusețile oferite de  natura locală, au socializat și prin implicarea lor directă au avut 

ocazia să simtă la propriu cum ei înșişi pot contribui la rezolvarea problemelor din 

comunitate. 

Rezultate 

• plantarea a 700 de puieți de plopi în Lunca Siretului – Biliești 
• plantarea a 1000 de puieți plopi și sălcioară în Lunca Siretului – Suraia  
• plantarea a 1000 puieți de stejar și frasin în zona UA40A a Ocolului Silvic Tecuci – Movileni, 
jud. Galați. 
• prin realizarea acțiunii de plantare, am contribuit la protejarea mediului înconjurător și 
implicit la îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile participante.  
• dincolo de impactul lor direct, benefic pentru mediu, acțiunile de plantare sunt un 
exemplu de bună practică în colaborarea dintre primării, instituții, elevi, profesori, cetățeni. 
• s-au consolidat relațiile între membrii comunității.  
• campania a avut o importantă componentă de educare și responsabilizare a populației în 
ceea ce privește grija față de mediul înconjurător. 
 
 
Responsabil activități implicare activă și voluntariat, 
Tuchiluș Cristina  
 
 
 
 


