PROIECTE FINANȚATE
PRIN INTERMEDIUL SDL
(anexa 4 – Prezentare proiect)

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M1/1C Dobândirea de cunoștințe inovatoare în
producție, management și marketing

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• BURCEL CEL ÎNVĂȚAT!

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
SC BEST SMART
CONSULTING SRL

Descrierea
proiectului

• Selectarea grupului țintă format din
persoane eligibile conform criteriilor
selecție.
•Realizarea unei sesiuni de instruire
parcursul a 5 zile/40 de ore pentru cele
persoane selectate.

Obiective

• Dezvoltarea competențelor și abilităților
prin procesul de învățare necesare
fermierilor pentru adaptarea producției la
condițiile actuale și o integrare mai bună a
afacerii în piață.

Rezultate

• proiect finalizat
• 15 beneficiari instruiți

Localizarea proiectului:
Loc. Slănic Moldova,
Județ Bacău

Domeniul de intervenție:
1C

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.14

Valoarea finanțării
nerambursabile:
16.840 de euro

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 2 luni, exclusiv
depunere/avizare raport
activitate și cerere de plată
Date de contact:
Tel: 0722.531.496
E-mail:
ligia.neacsu@bestsmart.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• cursul este benefic mai ales pentru
beneficiarii aflați la startul unei afaceri
în mediul rural
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ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M2/2A Investiții în exploatații agricole

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE
CRALUPVAS SRL

Descrierea
proiectului

• Prin proiectul de investiţii, solicitantul îşi
propune modernizarea parcului tehnic al
exploataţiei prin achiziţia de utilaje şi
echipamente performante, care vor contribui
la reducerea costurilor de producţie şi la
creşterea veniturilor obţinute din exploatare
şi implicit a profitului.

Obiective

• Modernizarea dotării tehnice a exploatației
agricole de culturi de câmp
• Acţiuni inovative: reducerea consumului de
produse petroliere şi a GES.
• Creare locuri noi de muncă.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
SC CRALUPVAS SRL
Localizarea proiectului:
Sat Ştioborăni, Com.Soleşti,
jud. Vaslui

Domeniul de intervenție:
2A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.17

Valoarea finanțării
nerambursabile:
80.000 de euro
Rezultate
Valoarea contribuției
private:
58.000 de euro
Perioada de implementare a
proiectului:
12 luni
Date de contact:
Tel: 0745.360.935
E-mail:
alina.timofte@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

•Proiect finalizat
•Au fost achiziţionate utilaje: tractor
agricol, semănătoare de păioase,
semănătoare pentru plante prăşitoare,
distribuitor de îngrăşăminte, scarificator
• A fost achiziționat un distribuitor de
îngrăşăminte
• A fost creat un loc de muncă

• proiectele pe măsura M2 se bucură de
cel mai mare interes, chiar dacă au
cofinanțare de 50% - 40%
• investiția se realizează rapid (3-5 luni)
• impactul se manifestă pe suprafețe mari

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• MODERNIZARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN
COMUNA FEREȘTI, JUD. VASLUI

Descrierea
proiectului

• Prin proiectul de investiţii, solicitantul îşi
propune modernizarea exploatației agricole
prin dotarea cu utilaje performante.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
SC CATIMAGUA SRL
Localizarea proiectului:
Sat Fereşti, Com.Fereşti,
jud. Vaslui

Domeniul de intervenție:
2A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.17

Obiective

• Modernizarea dotării tehnice a exploatației
agricole de culturi de câmp

Valoarea finanțării
nerambursabile:
80.000 de euro
Valoarea contribuției
private:

Rezultate

• Proiect finalizat
• Au fost achiziționate: tractor 260-280 CP
și mașină de erbicidat tractată

80.000 de euro
Perioada de implementare a
proiectului:
7 luni
Date de contact:
Tel: 0740.250.586
E-mail:
nelumumuruz@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• proiectele pe măsura M2 se bucură de
cel mai mare interes, chiar dacă au
cofinanțare de 50% - 40%
• investiția se realizează rapid (3-5 luni)
• impactul se manifestă pe suprafețe mari

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII AGRICOLE A
ÎNTREPRINDERII

Descrierea
proiectului

• Prin proiectul de investiţii, solicitantul îşi
propune modernizarea parcului tehnic al
exploataţiei prin achiziţia de utilaje şi
echipamente performante care vor contribui
la reducerea costurilor de producţie şi la
creşterea veniturilor obţinute din exploatare
şi implicit a profitului.

Obiective

• Modernizarea dotării tehnice în exploatația
agricolă
• Reducerea nivelului producției de gaze cu
efect de seră și a GES

Rezultate

• Proiect finalizat
• Au fost achiziționare:Cultivator tractat,
Combinator rabatabil, Mașină de
erbicidat purtată, Semănătoare de
prăsitoare cu fertilizare, Remorcă
agricolă basculabilă.
• A fost achiziționată: mașină de distribuit
îngrășăminte chimice cu control
automat.

Lecții
învățate/
recomandări

•proiectele pe măsura M2 se bucură de
cel mai mare interes, chiar daca au
cofinanțare de 50% - 40%
• investiția se realizează rapid (3-5 luni)
• impactul se manifestă pe suprafețe mari

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Humă Florin-Viorel I.I.
Localizarea proiectului:
Sat /Com. Ştefan cel Mare,
jud. Vaslui

Domeniul de intervenție:
2A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.17

Valoarea finanțării
nerambursabile:
71.945 de euro
Valoarea contribuției
private:
71.945 de euro
Perioada de implementare a
proiectului:
6 luni
Date de contact:
Tel: 0752.798.549
E-mail:
humaflorin90@yahoo.com

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE A SC
ADRIAFAN SRL

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul îşi
propune modernizarea dotării tehnice a
exploataţiei vegetale.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
SC ADRIAFAN SRL
Localizarea proiectului:
Sat /Com. Ştefan cel Mare,
jud. Vaslui

Domeniul de intervenție:
2A
Obiective
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.17

Valoarea finanțării
nerambursabile:

Rezultate

•Proiect finalizat
• Au fost achiziționate: tractor 180-200
CP, mașină de pulverizat, semănătoare
universală cu brăzdar disc, semănătoare
prășitoare, cultivator cu fertilizare
• A fost achiziționată: mașină de distribuit
îngrășăminte chimice cu control automat

Lecții
învățate/
recomandări

• proiectele pe măsura M2 se bucură de
cel mai mare interes, chiar dacă au
cofinanțare de 50% - 40%
• investiția se realizează rapid (3-5 luni)
• impactul se manifestă pe suprafețe mari

79.540 de euro
Valoarea contribuției
private:
79.540 de euro
Perioada de implementare a
proiectului:
6 luni
Date de contact:
Tel: 0760.244.351
E-mail:
adrianamoraru52@yahoo.com

• Modernizarea dotării tehnice în exploatația
agricolă
• Reducerea nivelului producției de gaze cu
efect de seră și a GES

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comunaŞtefancel Mare, sat Ştefancel Mare, judeţulVaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528,e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M4/2B Dezvoltarea de afaceri agricole noi

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Fonduri europene pentru instalarea
tânărului fermier Ţuchendria
Bogdan-Vasile

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

•comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 20% din valoarea
primei tranșe
• se vor comercializa legume în valoare de
min. 4.500 euro
• achiziție utilaj pentru prelucrarea solului

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului:
ŢUCHENDRIA BOGDANVASILE ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
Localizarea proiectului: sat
Zăpodeni, comuna
Zăpodeni, Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
25.000 de euro
Rezultate
Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0743.519.968
E-mail: bobi_b95@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• Proiect în curs de implementare
• Comercializare producție de legume și
pepeni de min. 4500 euro
•Achiziție utilaj pentru prelucrarea
solului

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Instalarea tânărului fermier
Topor Ionel-Răzvan

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

• comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 21% din valoarea
primei tranșe
• dotare cu echipamente agricole și apicole
• campanie promovare cu flyere, cărți de
vizită, etichete pentru ambalaje miere

Rezultate

• Proiect în curs de implementare
• Se vor comercializa produse agricole în
procent de peste 21% , mai exact 58,5 %
din valoarea primei tranșe de plată 6.582 euro.
•achiziția de echipamente noi: mașină
pentru administrat îngrășăminte cu
distribuție controlată, plug cu 3 trupițe,
greblă rotativă, cositaore rotativă, lăzi
stupi verticali cu 12 rame și fund
detașabil noi - 40 buc.
• promovare: 500 flyere, cărți de vizită,
500 etichete ambalaje produs apicol.

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului:
TOPOR IONEL-RĂZVAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
Localizarea proiectului: sat
Iaz, comuna Solești,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
15.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0740.491.300
E-mail:
razvantopor5@gmail.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Modernizarea exploataţiei legumicole
prin instalarea tânărului fermier
Moraru Ovidiu

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

•comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 22.67% din valoarea
primei tranșe
• achiziția de echipamente
• îmbunătățirea managementului
• promovare prin site web

Rezultate

• Proiect în curs de implementare
• Se va comercializa varză în valoare de
3.750 euro , ce reprezintă 20% din
valoarea primei tranșe de plată
(18.750 euro)
• Se vor comercializa legume (varză) în
valoare de 4.250 euro
•achiziție echipamente: motopompă,
motocultor, coloană de irigat cu
aspersoare = 2400 euro + TVA
•curs de contabilitate
•site web de promovare a firmei și
produselor.

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului:
MORARU N.C. OVIDIU
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
Localizarea proiectului: sat
Cănțălărești, comuna Ștefan
cel Mare, Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
25.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0756.936.086
E-mail: moviovi73@yahoo.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Instalarea tânărului fermier
Rotaru Robert

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

• comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 20% din valoarea
primei tranșe
• amenjare platformă gunoi de grajd
• achiziiții echipamente
• pregătire profesională în domeniu

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului:
ROTARU ROBERT
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
Localizarea proiectului: sat
Oșești, comuna Oșești,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

• Proiect în curs de implementare

se vor comercializa carne în viu și lapte
în valoare de 25.315,46 euro
•achiziția a 10 capete bovine de rasă
”Bălțata Românească”
•construire adăpost animale
•achiziție echipamente: utilaj de
împrăștiere îngrășăminte chimice cu
distribuție controlată
• îmbunătățirea managementului: curs
de specializare profesională GAL.
•

Valoarea finanțării
nerambursabile:
35.000 de euro
Rezultate
Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0772.257.154
E-mail:
rotarurobert81@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Instalarea tânărului fermier
Panainte Andrei-Lucian

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

•comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 20% din valoarea
primei tranșe
•amenajare platformă gunoi de grajd
• îmbunătățirea managementului
• achiziții utilaje agricole
• promovare

Rezultate

• Proiect în curs de implementare
•Se va comercializa producție vegetală și
zootehnică în valoare de 11.434.50 euro, ce
reprezintă >20% din valoarea tranșei I de
plată
•construire adăpost animale
•achiziție echipamente: presă balotat,
cositoare rotativă, greblă tip soare
•achiziționare 3 berbeci de rasă karakul și 40
oi femele
• curs de specializare profesională GAL
• mașină de împrăștiat îngrășăminte
controlat
• realizare site web de promovare firmă și
produse

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Panainte Andrei-Lucian PFA

Localizarea proiectului: sat
Zăpodeni, comuna
Zăpodeni, Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
35.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0746.393.886
E-mail: andreilucianpanainte
@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Creșterea competitivității fermei
vegetale prin instalarea beneficiarului
Timofte Cătălin în sat Brăhășoaia,
comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

•comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 20% din valoarea
primei tranșe
•pregătire profesională în domeniu îndeplinit
•stabilirea domiciliului, sediului social și
locului de muncă - îndeplinit

Rezultate

• Proiect în curs de implementare
• se vor comercializa producție vegetală
în valoare de 6.570 euro
•înființare sistem de irigații 22.000 euro
•crearea pagină web de promovare 7000 euro
•achiziție 1 ha teren - 4250 euro
•achiziție laptop, imprimantă, cântar,
motocositoare.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
SC ORIZON HOLDING SRL

Localizarea proiectului: sat
Brăhășoaia, comuna Ștefan
cel Mare, Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
35.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0744.457.175
E-mail:
catalin.timofte@orizon.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Instalarea tânărului fermier Fînariu
Constantin-Petru Întreprindere
Individuală

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

•comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 20% din valoarea
primei tranșe
•pregătire profesională în domeniu îndeplinit
•stabilirea domiciliului, sediului social și
locului de muncă - îndeplinit

Rezultate

• Proiect în curs de implementare
• se va comercializa producție vegetală în
valoare de 5.250 euro, ce reprezintă
20% din valoarea primei tranșe de plată
(26.250 euro)
•Acțiuni de promovare și marketing:
realizare site web + înființare punct de
desfacere piața locală
•încheiere contract de arendă pentru
min. 1 ha
•metode de cultivare sănătoase: plan
fertilizare + utilizare îngrășăminte
naturale
•achiziție tractor minim 80CP

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
FÎNARIU CONSTANTINPETRU I.I.

Localizarea proiectului: sat
Rafaila, comuna Rafaila,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
35.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0784.215.410
E-mail: cfinariu@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Ferma legumicolă
Luchian Felix-Emanuel I.I.

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect solicitantul îşi propune
modernizarea exploatației pe care o deține,
ce ar duce la creșterea randamentului și a
productivității muncii și la îmbunătățirea
managementului exploatației agricole.

Obiective

•comercializarea producției proprii în
procent de cel puțin 20% din valoarea
primei tranșe
•pregătire profesională în domeniu îndeplinit

Rezultate

• Proiect în curs de implementare
• se va comercializa producție vegetală în
valoare de 8.877 euro, ce reprezintă
>20% din valoarea primei tranșe de
plată (26.250 euro)
•achiziție utilaj de împrăștiere
îngrășăminte chimice cu distribuție
controlată, mașină de plantat răsaduri
•îmbunătățirea managementului
exploatației agricole - urmare curs de
instruire.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
LUCHIAN FELIX-EMANUEL
I.I.

Localizarea proiectului: sat
Vulturești, comuna
Vulturești, Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
35.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0 euro

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni

Date de contact:
Tel: 0757.839.280

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comunaŞtefancel Mare, sat Ştefancel Mare, judeţulVaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528,e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M7a/6A Inițierea de afaceri non-agricole

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Activități de interpretare artistică SC Midor Artistic Tradition SRL-D

Descrierea
proiectului

• SC MIDOR ARTISTIC TRADITIONS SRL-D, își
propune diversificarea activității desfășurată
până în prezent prin înființarea unei noi
afaceri non-agricole, pe cod CAEN 9001Desfășurarea de activități de interpretare
artistică.
• Valoarea serviciilor prestate de interpretare
artistică vor fi de min. 33,18%, din valoarea
primei tranșe de plata, în primele 33 de luni
(5.807 euro).

Obiective

• Asigurarea echipamentelor specifice
necesare desfășurării activității (boxe,
amplificator, basi activi, microfon, mașină
fum, laptop, s.a.)
•Promovarea serviciului - prin flyere, cărți de
vizită, panou publicitar, pagină facebook

Rezultate

•Proiect finalizat
• Au fost achiziționate bunurile necesare
desfășurării activității (boxe,
amplificator, basi activi, microfon,
mașină fum, laptop, s.a.)
• Au fost achiziționate - 200 flyere, 1000
cărți de vizită, panou publicitar, pagină
facebook

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
SC Midor Artistic Tradition
SRL-D

Localizarea proiectului:
Sat/Com. Vulturești,
Județ Vaslui

Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
25.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0749.879.027
E-mail:
rosumicsunica@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• Prestarea serviciilor a fost
restricționată de AFIR strict la teritoriul
GAL
• Specificul și volumul activității a făcut
ca finalizarea proiectului să se încheie în
17 luni

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• SPĂLĂTORIE AUTO

Descrierea
proiectului

• Solicitantul își propune să deschidă o
spălătorie auto unde să desfășoare prestări
servicii pentru clienții din Ștefan cel Mare și
comunele învecinate.

Obiective

• Dotarea spălătoriei auto
• Dezvoltarea resurselor umane
• Promovarea spălătoriei auto
• Prestarea de servicii în procent de 42% din
valoarea primei tranșe de sprijin (8.820 eur)

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
Moraru Nicolae Cătălin
Localizarea proiectului:
Sat Cănțălărești,
Com. Ștefan cel Mare,
Județ Vaslui
Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
30.000 de euro
Rezultate
Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 36 luni
Date de contact:
Tel: 0747.276.735
E-mail:
moviovi73@yahoo.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• SALA DE FITNESS

Descrierea
proiectului

• Solicitantul își propune să deschidă o sală de
fitness unde să desfășoare prestări servicii
pentru clienții din comuna Ștefan cel Mare și
comunele învecinate.

Obiective

• Dotarea sălii de fitness
• Dezvoltarea resurselor umane
• Promovarea sălii de fitness
• Servicii valorificate în procent de 41,12%
din valoarea primei tranșe de plată
(7.197 euro)

Rezultate

•proiect în curs de implementare

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
CIOBANU VALERICĂ I.I.
Localizarea proiectului:
Sat Mărășeni,
Com. Ștefan cel Mare,
Județ Vaslui
Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
25.000 de euro

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 36 luni
Date de contact:
Tel: 0760.244.361
E-mail:
ciobanuvalerica70@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• veniturile realizate sunt recunoscute
doar după autorizarea activității

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE UNITATE DE
REPARAȚII AUTOVEHICULE ÎN COMUNA
SOLEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

Descrierea
proiectului

• Solicitantul își propune achiziționarea de
echipamente specifice pentru activitatea de
prestări servicii auto, aferentă codului CAEN
4520 - Întreținerea și repararea
autovehiculelor.

Obiective

• Înființarea unei unități de prestare a serviciilor
de întreținere și reparare a autovehiculelor.
•Prestarea de servicii de întreținere și reparare a
autovehiculelor în procent de 30,50% din
valoarea primei tranșe de plată. Activitățile
prestate vor fi în procent de 85,95% din valoarea
primei tranșe de plata, respectiv 18.050,40 de
euro.
• Dotarea cu echipamente
• Creșterea cifrei de afaceri cu 10% folosind
acțiuni de promovare

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
BODESCU V. CRISTINEL
P.F.A.
Localizarea proiectului:
Sat Știoborăni, Com. Solești,
Județ Vaslui

Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
30.000 de euro
Rezultate
Valoarea contribuției
private: 0

• proiect în curs de implementare

Perioada de implementare a
proiectului: 36 luni
Date de contact:
Tel: 0754.305.102
E-mail:
bodescu.cristinel@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• preocuparea solicitantului pentru
implementarea proiectului a fost subțire

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• ATELIER PRODUCȚIE PAVELE ȘI BORDURI ZOTA V.ELENA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Descrierea
proiectului

• Solicitantul își propune diversificarea
activității desfășurată până în prezent prin
înființarea unei noi activități non-agricole, și
anume cod CAEN 2361- Fabricarea
produselor din beton pentru construcții.

Obiective

• Construirea unei hale pentru activitatea propusă
• Dotarea halei cu echipamente pentru realizarea
pavelelor
• Promovarea produsului prin efectuarea de
publicitate
• Dezvoltarea resurselor umane
• Producția comercializată va fi în procent de
38,09% din valoarea primei tranșe de plată.
Aceasta înseamnă un minim de 8.001,50 euro
producție vândută în primele 33 luni

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
ZOTA V.ELENA I.I.

Localizarea proiectului:
Sat/Com. Todirești,
Județ Vaslui
Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
30.000 de euro
Rezultate

• proiect în curs de implementare

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0753.665.913
E-mail: zota_liza@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• veniturile realizate sunt recunoscute
doar după autorizarea activității

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• ÎNFIINȚARE FIRMĂ CATERING
"LA LAVINIA"

Descrierea
proiectului

• Solicitantul își propune o investiție nouă,
mai exact asigurarea serviciilor de producție
și catering pentru evenimente, cum ar fi:
torturi, prăjituri, cozonaci. Cod CAEN 5621

Obiective

• Creșterea competitivității întreprinderii în
cadrul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
• Dezvoltarea resursei umane
• Promovarea activității de catering pe
teritoriul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord
• Producția comercializată sau activitățile
prestate vor fi în procent de 32,09% din
valoarea primei tranșe de plată, respectiv
suma de 5.617,24 euro.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
PLOPAN LAVINIA-LENUȚA
I.I.
Localizarea proiectului:
Sat/Com. Todirești,
Județ Vaslui
Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
25.000 de euro
Rezultate

• proiect în curs de implementare

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 33 luni
Date de contact:
Tel: 0751.965.542
E-mail:
lavinia_beatrice_82@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• veniturile realizate sunt recunoscute
doar după autorizarea activității

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comunaŞtefancel Mare, sat Ştefancel Mare, judeţulVaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528,e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M7b/6A Dezvoltarea de afaceri non-agricole

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila Lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU EXECUTAREA DE
LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI

Descrierea
proiectului

• Solicitantul și-a propus o investiție nouă
prin achiziția de echipament pentru lucrări
de pregătire a terenului și anume:
buldoexcavator.

Obiective

• Îmbunătățirea serviciilor pentru populația
din teritoriul GAL MOVILA LUI BURCEL
• Crearea unui loc de muncă
• Diversificarea activității fermierului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
HUMĂ CRISTIAN-ANDREI I.I.
Localizarea proiectului:
Sat/ Com. Vulturești,
Județ Vaslui
Domeniul de intervenție:
6A

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.19

Valoarea finanțării
nerambursabile:
29.999 de euro
Rezultate
Valoarea contribuției
private:

•proiect finalizat
•a fost achiziționat un buldoexcavator de
74 CP

12.858 de euro

Perioada de implementare a
proiectului: 9 luni
Date de contact:
Tel: 0747.022.551
E-mail:
huma.cristian@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• proiectele solicitanților privați, cu
cofinanțare proprie, au cea mai mare
viteză de implementare - max. 4 luni

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M8/6B Investiții de dezvoltare de interes local

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•ACHIZIȚIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR
PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI
TODIREȘTI, JUDEȚUL VASLUI

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul
îşi propune dotarea Serviciului Public de
Gospărire Comunală a comunei Todireşti.

Obiective

• Creșterea capacității serviciilor publice
destinate populației rurale.

Rezultate

• Proiect finalizat
• A fost achiziţionat:buldoexcavator 95 CP,
tocător vegetație, furci stivuire, cupă
trapezoidală.

Lecții
învățate/
recomandări

• implementarea unui proiect simplu
pentru beneficiari publici durează min.
1 an, din cauza procedurilor de achiziție

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna TODIREȘTI

Localizarea proiectului:
sat/comuna Todireşti,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.900 de euro

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 6 luni
Date de contact:
Tel: 0740.010.637
E-mail:
primariatodiresti2006@yahoo.com

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR,
COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna VĂLENI

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul îşi
propune dezvoltarea și îmbunătățirea
Serviciului Public de Gospărire Comunală a
comunei Valeni.

Obiective

• Creșterea capacității serviciilor publice
destinate populației rurale.
• Achiziţionare: buldoexcavator 74 CP

Rezultate

• proiect în curs de implementare

Localizarea proiectului:
sat/comuna Văleni,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.900 de euro

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact:
Tel: 0756.195.992
E-mail:
primaria_valeni_vaslui@yahoo.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• proiectul s-a prelungit peste 1 an în
implementare , din vina solicitantului
care a avut erori în procedura de
achiziții SEAP, fapt pentru care achiziția
a ajuns in instanță.

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•ACHIZIȚIE UTILAJ BULDOEXCAVATOR

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna TANACU

Descrierea
proiectului

• UAT Tanacu își propune prin proiect
achiziția unui buldoexcavator pentru
efectuarea de lucrări de întreținere drumuri
comunale și sătești și intervenții în situații de
urgență care afectează starea drumurilor din
comună.

Obiective

• Creșterea capacității serviciilor publice
destinate populației rurale.

Rezultate

• Proiect finalizat
• A fost achiziţionat: buldoexcavator 74 CP
cu cupă și braț telescopic

Localizarea proiectului:
sat/comuna Tanacu,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.900 de euro

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 9 luni
Date de contact:
Tel: 0761.130.070
E-mail:
tanacu_primaria@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE,
ÎN COMUNA ȘTEFAN CEL MARE,
JUDEȚUL VASLUI

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna ȘTEFAN CEL MARE

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul îşi
propune dotarea Serviciului Public de
Gospărire Comunală a comunei Ștefan cel
Mare.

Obiective

• Creșterea capacității de prestare servicii
publice destinate populației rurale.

Rezultate

• Proiect finalizat
• A fost achiziţionat: buldoexcavator 95 CP
cu cupă și braț telescopic + echipament
fotovoltaic pentru iluminat nocturn

Localizarea proiectului:
sat/comuna Ștefan cel
Mare, Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.797 de euro

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact:
Tel: 0235.342.507
E-mail:
primaria@stefancelmarevaslui.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•ACHIZIȚIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR
LA COMUNA ZAPODENI, JUDEȚUL VASLUI

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul
îşi propune dotarea Serviciului Public de
Gospărire Comunală a comunei Zapodeni.

Obiective

• Creșterea capacității de prestare a
serviciilor publice destinate populației
rurale.

Rezultate

• Proiect finalizat
• A fost achiziţionat: buldoexcavator 74 CP
cu dotări standard

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna ZĂPODENI

Localizarea proiectului:
sat/comuna Zăpodeni,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.900 de euro

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact:
Tel: 0761.103.505
E-mail:
primaria_zapodeni_vaslui@yahoo.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•ACHIZIȚIA UNUI BULDOEXCAVATOR
PENTRU ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR ȘI
A SPAȚIILOR VERZI

Descrierea
proiectului

• UAT Rafaila își propune îmbunătățirea
serviciilor publice pentru locuitorii comunei
Rafaila prin achiziția unui buldoexcavator și
accesorii.

Obiective

• Creșterea capacității de prestare servicii
publice destinate populației rurale.
•Achiziţionare: buldoexcavator, tocător
vegetație, kit furci stivuire, cupă
trapezoidală

Rezultate

• proiect în curs de implementare.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna RAFAILA

Localizarea proiectului:
sat/comuna Rafaila,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.900 de euro

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 6 luni

Date de contact:
Tel: 0767.404.698
E-mail: primrafaila@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• beneficiarii își schimbă opțiunile după
contractarea proiectului cu AFIR
(caracteristici tehnice utilaj)

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA
COZMEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

Descrierea
proiectului

• UAT Cozmești își propune îmbunătățirea
serviciilor publice locale pentru
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna COZMEȘTI

Localizarea proiectului: sat
Bălești, comuna Cozmești,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B
Obiective
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

• Creșterea capacității serviciilor publice
destinate populației rurale.
• Achiziţionare: buldoexcavator, cupă
încărcător multifuncțională, cupă excavare,
balansier extensibil

Valoarea finanțării
nerambursabile:
50.000 de euro
Rezultate

• proiect în curs de implementare.

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 7 luni
Date de contact:
Tel: 0760.788.427
E-mail:
cozmestiprimaria@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Achiziție de echipamente de gospodărire
comunală în vederea dotării Serviciului
Gospodărie Comunală al comunei
Vulturești, județul Vaslui

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna VULTUREȘTI

Descrierea
proiectului

• UAT Vulturești își propune creșterea calității
vieții și sporirea activităților în zonele rurale.

Obiective

• Creșterea capacității serviciilor publice
destinate populației rurale
• Achiziţionare: remorcă și a unei cisterne
vidanjă.

Rezultate

• proiect în curs de implementare

Localizarea proiectului:
sat/comuna Vulturești,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
13.750 de euro

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact:
Tel: 0799.970.595
E-mail:
primaria.vulturesti@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• beneficiarii își schimbă opțiunile după
contractarea proiectului cu AFIR
(caracteristici tehnice utilaj)

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• Construire bază sportivă în
comuna Ferești, județul Vaslui

Descrierea
proiectului

• UAT Ferești își propune îmbunătățirea
permanentă a condițiilor de viață pentru
populația comunei și de facilitare a accesului
acesteia la infrastructura de bază
recreațională adecvată și modernă, pentru
îmbunătățirea stării de sănătate a populației
și valorificarea potențialului sportiv al
copiilor și tinerilor din comună.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna FEREȘTI

Localizarea proiectului:
sat/comuna Ferești,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B
Obiective
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

• Crearea condițiilor adecvate de practicare a
sportului pentru copii, tineri și locuitori
dornici să facă mișcare
• Investiție: teren de sport multifuncțional,
împrejmuire, 2 porți de minifotbal
/handbal, 2 coșuri de baschet, 2 stâlpi
multifuncționali pentru volei și tenis, 12
proiectoare cu becuri LED.

Valoarea finanțării
nerambursabile:
49.226 de euro
Rezultate

• proiect în curs de implementare

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact:
Tel: 0235.708.222
E-mail:
secretar@primariaferesti.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• Înființare piață agroalimentară
sat Miclești, comuna Miclești,
județul Vaslui

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna MICLEȘTI

Descrierea
proiectului

• UAT Miclești își propune înființarea unei
pieței agroalimentare în satul Miclești,
comuna Miclești.

Localizarea proiectului:
sat/comuna Miclești,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B
Obiective
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

• Creșterea calității vieții locuitorilor prin
facilitarea activităților economice ale
acestora și creșterea gradului de
atractivitatea al comunei.
• Îmbunătățirea infrastructurii locale prin
investiții în facilități pentru sprijinirea
comercializării produselor locale.
•Investiție: construire piață agroalimentară

Valoarea finanțării
nerambursabile:
59.961 de euro
Rezultate

•.proiect în curs de implementare

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 24 luni

Date de contact:
Tel: 0235.348.135
E-mail: primar@primariamiclesti.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• Reabilitare și eficientizare
sistem de iluminat public
în comuna Bălteni, județul Vaslui

Descrierea
proiectului

• UAT Bălteni își propune modernizarea
rețelei de iluminat public în comuna Bălteni.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna BĂLTENI

Localizarea proiectului: sat
Balteni, Bălteni Deal,
Chetrești, comuna Bălteni,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție: 6B
Obiective
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

• Reabilitare și eficientizare sistem de
iluminat public.
•Investiție: montarea pe stâlpii existenți a a
400 aparate de iluminat IP66 cu LEd-uri, cu
putere nominală de 30 W pe străzile
principale și secundare.

Valoarea finanțării
nerambursabile:
43.122 de euro
Rezultate

• proiect în curs de implementare

Valoarea contribuției private:
0

Perioada de implementare a
proiectului: 24 luni
Date de contact:
Tel: 0235.342.754
E-mail:
primariabaltenivs@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M9/6B Investiții sociale și educaționale

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Înființarea unui centru medico-social în
sat Gugești, comuna Boțești,
județul Vaslui

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul
îşi propune construirea unei clădiri de
utilitate publică cu funcțiunea de centru
medico-social.

Obiective

• Creșterea calității vieții
• Creșterea speranței de viață a locuitorilor.
• Investiție: înființarea unui centru medicosocial.

Rezultate

• proiect în curs de implementare

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna BOȚEȘTI

Localizarea proiectului: sat
Gugești, comuna Boțeşti,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
106.383 de euro

Valoarea contribuției
private: 0

Perioada de implementare a
proiectului: 12 luni
Date de contact:
Tel: 0235.484.216
E-mail:
comunabotestivs@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• modificările legislative pot avea efecte
dezastroase pentru un proiect cu C+M
(Ord.114/2018)
• beneficiarul nu găsește constructor,
pentru valoarea bugetată în proiect

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD
comunaŞtefancel Mare, sat Ştefancel Mare, judeţulVaslui
CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016
telefon: 0235 342 528,e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro

PREZENTARE PROIECTE M11/6C Investiții pentru asigurarea de internet
de bandă largă

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

•Investiții pentru asigurarea de internet
de bandă largă în localitatea Rafaila,
comuna Rafaila, județul Vaslui

Descrierea
proiectului

• Prin acest proiect de investiţii, solicitantul
îşi propunerealizarea unei rețele de
telecomunicații capabilă să furnizeze acces la
internet prin fibră optică către populația din
localitatea Rafaila, comuna Rafaila.

Obiective

• Dezvoltarea unei rețele de telecomunicații
ce va deservi în timp un număr de cel puțin
250 de abonați ai localității Rafaila.

Rezultate

• proiect în curs de implementare

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului:
SC TELEPLUS SRL

Localizarea proiectului:
sat Rafaila, comuna Rafaila,
Judeţ Vaslui

Domeniul de intervenție:
6C

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art.20

Valoarea finanțării
nerambursabile:
32.763 de euro

Valoarea contribuției
private: 3.641 de euro

Perioada de implementare a
proiectului: 8 luni
Date de contact:
Tel: 0335.711.003
E-mail: office@telecomplus.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• __________________

