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Partea I. Prezentarea GAL  
 

Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord, este un parteneriat public privat, având ca 

scop elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii, în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, submăsura 19 – LEADER. 

Grupul de Acțiune Locală pentru perioada 2014-2020 a fost autorizat de Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale în luna august 2016, iar în data de 20.12.2016 a fost semnat contractul de finanțare 

cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca obiectiv implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a teritoriului. 

Grupul de Acțiune Locală este format din 65 parteneri, din care 15 parteneri publici (comune), 35 

parteneri privați (agenți economici) și 15 parteneri din domeniul neguvernamental non-profit (ONG). 

Comunele care formează microregiunea Movila lui Burcel Vaslui Nord sunt: 

 Bălteni, Boțești, Cozmești, Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, 

Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni - din județul Vaslui 

 comuna Dolhești - din județul Iași 

Suprafața acestui teritoriu este de 732 kmp, iar populația aferentă este de 39.956 locuitori 

(conform Recensământului populației din 2011). 

În funcție de aceste date statistice de bază s-a alocat GAL-ului nostru un buget de 2.193.371 Euro. 

Acest buget a fost repartizat pentru: 

 implementarea Strategiei prin proiecte de finanțare (sMăs. 19.2)–  1.758.684 Euro (80,18%) 

 cheltuieli de funcționare ale GAL (sMăs. 19.4) – 434.687 Euro (19,82%) 

 

Suma alocată cheltuielilor de funcționare este repartizată în 3 contracte subsecvente, din care: 

 primul contract acoperă perioada anilor 2016-2019 - cu un buget de 341.602 euro 

 al doilea contract acoperă perioada 2020-2021 - cu  un buget de 49.614 euro 

 al treilea contract acoperă perioada 2022-2023  - cu   un buget de 43.471 euro. 

 

Suma alocată proiectelor de investiții trebuie contractată și consumată în perioada 2017-2020, mai 

puțin cea pentru proiecte cu finanțare forfetară, care se întind pe perioade de 3-5 ani și vor putea 

depăși finalul anului 2019. 
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Partea II. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2019 

 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL și-a asumat anumite obiective. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare constă în dezvoltarea economico-socială a comunelor 

partenere în cadrul GAL. 

Obiectivele specifice stabilite în cadrul strategiei noastre sunt: 

 crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL 

 sprijinirea tinerilor din teritoriul GAL în inițierea și dezvoltarea de afaceri în domeniile agricol 

și non-agricol 

 dezvoltarea și modernizarea fermelor agricole 

 încurajarea procesării produselor agricole în teritoriul GAL 

 sprijinirea formelor asociative din teritoriul GAL 

 modernizarea infrastructurii locale și a serviciilor publice, inclusiv în domeniul social, în 

comunele GAL 

 facilitarea accesului la informație al populației, prin rețeaua de internet 

 sprijinirea minorităților etnice prezente în teritoriul GAL. 
 

Pentru a răspunde acestor obiective, Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii a prevăzut un 

număr de 12 măsuri de finanțare. Aceste măsuri sunt: 
 

Nr. 
crt. 

Măsura Suma alocată 
-euro- 

1. M1 - Dobândirea de cunoștințe inovatoare în producție, 
management și marketing 

19.637 

2. M2 - Investiții în exploatații agricole 311.485 
3. M3 - Sprijin pentru forme asociative 30.000 
4. M4 - Dezvoltarea de afaceri agricole noi 240.000 
5. M5 - Scheme de calitate – acțiuni premergătoare 5.000 
6. M6 - Procesarea produselor agricole 96.429 
7. M7a - Inițierea de afaceri non-agricole 165.000 
8. M7b - Dezvoltarea de afaceri non-agricole 60.000 
9. M8 - Investiții de dezvoltare de interes local 641.987 
10. M9 - Investiții sociale și educaționale 106.383 
11. M10 - Integrarea minorităților locale și a grupurilor defavorizate 50.000 
12. M11 - Investiții pentru asigurarea de internet de bandă largă 32.763 
 Total 1.758.684 
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GAL a lansat aceste măsuri încă din anul 2017, iar acolo unde fondurile nu s-au consumat, au fost 

deschise sesiuni de depunere proiecte și în anii 2018 și 2019. 
 

Pentru anul 2017, situația implementării strategiei pe măsurile deschise s-a prezentat astfel: 
 

Nr. 

crt. 

 

Măsura 

Suma 

alocată 

-euro- 

Proiecte  

depuse 

2017 

 

Valoare 

euro 

Proiecte  

selectate 

2017 

 

Valoare 

euro 

Număr 

contracte 

2017 

 

Valoare 

euro 

1 M1-  19.637 1 17.522 1 17.522 1 17.520 

2 M2-  311.485 9 683.344 4 311.485 0 0 

3 M3-  30.000 0 0 0 0 0 0 

4 M4-  240.000 4 100.000 4 100.000 0 0 

5 M5 -  5.000 0 0 0 0 0 0 

6 M6-  96.429 0 0 0 0 0 0 

7 M7a-  165.000 7 200.000 5 140.000 3 80.000 

8 M7b-  60.000 0 0 0 0 0 0 

9 M8-  641.987 10 471.747 3 152.700 0 0 

10 M9-  106.383 0 0 0 0 0 0 

11 M10-  50.000 0 0 0 0 0 0 

12 M11-  32.763 1 33.287 0 0 0 0 

 Total  1.758.684 31 1.505.900 17 721.707 4 97.520 

      41,04%  5,55% 
 

Anul 2017 a fost marcat de numărul mare de proiecte depuse, mai ales în a doua jumătate a anului, 

care au fost selectate pe măsura evaluării și care au fost contractate majoritar în anul 2018. 

 

În anul 2018, evoluția implementării strategiei, se prezintă astfel: 
 

Nr. 

crt. 

 

Măsura 

Suma 

alocată 

-euro- 

Proiecte  

depuse 

2018 

Valoare 

euro 

Proiecte 

selectate 

2018 

Valoare 

euro 

Număr 

contracte 

2017-2018 

Valoare 

euro 

Plătit 

AFIR 

-euro- 

1 M1-  19.637 0 0 0 0 1 17.520 16.840 

2 M2-  311.485 0 0 0 0 4 311.485 311.350 

3 M3-  30.000 0 0 0 0 0 0 0 

4 M4-  240.000 4 140.000 4 140.000 6 170.000 127.500 

5 M5 -  5.000 0 0 0 0 0 0 0 

6 M6-  96.429 0 0 0 0 0 0 0 

7 M7a-  165.000 0 0 1 25.000 6 165.000 115.500 

8 M7b-  60.000 2 59.999 1 29.999 1 29.999 0 

9 M8-  641.987 9 419.556 9 419.556 9 470.456 0 

10 M9-  106.383 1 106.383 1 106.383 1 106.383 0 

11 M10-  50.000 0 0 0 0 0 0 0 

12 M11-  32.763 1 32.763 1 32.763 0 32.763 0 

 Total  1.758.684 17 758.701 17 753.701 29 1.251.423 571.190 

    43,14%  42,86%  71,16% 32,48% 



         ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD 

                              Sediu: sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județ Vaslui 

                          CIF: 27267213    Decizia de autorizare MADR nr. 035/24.08.2016 

     Telefon: 0235-342 528    E-mail: gal.burcel@yahoo.ro   website: gal-movilaluiburcel.ro 

Unirea ne dă puterea de a renaște! 

 

În anul 2019, evoluția implementării strategiei, se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

 

Măsura 

Suma 

alocată 

-euro- 

Proiecte

depuse 

2019 

Valoare 

EURO 

Proiecte 

selectate 

2019 

Valoare 

EURO 

Număr 

contracte 

2017-2019 

Valoare 

EURO 

Plătit AFIR 

EURO 

1 M1- 19.637 2 5.590 2 5.590 1 16.840 16.840 

2 M2- 311.485 0 0 0 0 4 311.485 311.350 

3 M3- 30.000 0 0 0 0 0 0 0 

4 M4-  240.000 0 0 0 0 8 240.000 180.000 

5 M5 - 5.000 0 0 0 0 0 0 0 

6 M6-  96.429 2 96.400 2 96.400 1 50.000 0 

7 M7a- 165.000 0 0 0 0 6 165.000 123.000 

8 M7b- 60.000 0 0 1 30.000 2 59.999 29.999 

9 M8- 641.987 1 49.200 1 49.200 11 519.656 339.708 

10 M9-  106.383 0 0 0 0 1 106.383 0 

11 M10- 50.000 0 0 0 0 0 0 0 

12 M11-  32.763 0 0 0 0 1 32.763 0 

 Total  1.758.684 6 151.190 6 181.190 35 1.502.806 1.000.897 

 Procent%   8.60%  10.30%  85.45% 56.91% 

 

Se poate vedea faptul că în cei 3 ani de implementare au fost consumate integral fondurile alocate 

măsurilor M2, M4, M7a, M7b, M9, M11. 

Din păcate, au rămas fonduri disponibile la măsurile M1, M3, M5, M6, M8, M10. Trebuie să spunem 

aici că am avut parte de surprize neplăcute la măsura M8, unde o comună nu a semnat contractul de 

finanțare cu AFIR, iar a doua a fost nevoită să rezilieze contractul de finanțare din cauza întârzierii 

achiziției de utilaje în urma unei serii de contestații asupra procedurii de achiziție.  

La măsura M1, ne-am lovit de interpretarea diferită a unor prevederi din fișa măsurii, de către 

experții AFIR, care au determinat solicitanții celor 2 proiecte selectate de noi să le retragă din evaluare. 

Pentru măsurile M6 și M8 se pare că vom avea cu certitudine proiecte depuse, care să acopere 

alocările disponibile. 

Marea problemă a implementării strategiei noastre a fost însă găsirea solicitanților eligibili pentru 

măsurile M3 (sprijin pentru forme asociative), M5 (scheme de calitate) și M10 (integrarea 

minorităților). Într-un teritoriu în care există o singură cooperativă agricolă funcțională, în care nu 

există unități de procesare și în care minorități etnice sunt prezente doar în 3 comune, poate că era de 

așteptat să întâmpinăm asemenea dificultăți la aceste măsuri. 

În urma modificării fișelor măsurilor M3 și M5 din strategia de dezvoltare locală, aprobată de AM-

PNDR în luna noiembrie, ne exprimăm speranța că vom putea avea proiecte viabile depuse.  
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La această dată, față de bugetul alocat strategiei, de 1.758.684 euro, au fost selectate proiecte cu o 

valoare de 1.883.553 euro (107.10% din bugetul SDL), a fost contractată o valoare de 1.502.806 

euro (85.45% din buget) și au fost făcute plăți de către AFIR de 1.000.897euro (56,91% din 

buget). 

 
În acești 3 ani de funcționare, prin cele 35 de proiecte contractate de GAL, au fost atinși, sau 

urmează să fie atinși, odată cu finalizarea proiectelor, următorii indicatori: 

 15 noi locuri de muncă create în teritoriul GAL 

 4 exploatații agricole modernizate prin utilaje performante 

 6 noi afaceri non-agricole în teritoriu, prin înființarea  de: 

 servicii de reparații auto 

 spălătorie auto 

 sală de fitness 

 servicii catering  

 servicii de interpretare artistică 

 fabricare pavele 

 12 tineri sprijiniți în demararea și dezvoltarea afacerilor, în teritoriul GAL  

 15 fermieri instruiți pentru a-și manageria afacerile din teritoriul GAL 

 200 persoane conectate la rețeaua de internet în comuna Rafaila 

 11 proiecte de îmbunătățire a serviciilor și condițiilor de trai în comune, din care:  

 7 proiecte de dotare cu utilaje a serviciilor publice ale primăriilor Tanacu, 

Todirești, Rafaila, Vulturești, Ștefan cel Mare, Cozmești, Zăpodeni 

 1 proiect de modernizare a iluminatului public la Bălteni  

 2 proiecte de înființare bază sportivă la Ferești și Zăpodeni   

 1 proiect de înființare piață agroalimentară la Miclești   

 1 proiect de înființare centru socio-medical la Boțești 

 5 acțiuni de protejare a mediului, prin proiectele contractate 

 13 acțiuni inovative de producție și desfacere, în cadrul proiectelor contractate. 

 

Putem spune că după 3 ani de implementare, gradul de realizare al strategiei de dezvoltare este 

satisfăcător, având un procent de contractare de 85,45%. 
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La finele lunii septembrie a fost trimis către AM-PNDR raportul GAL privind stadiul implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală, iar acum așteptăm rezultatul evaluării. 

În urma acestei evaluări, este posibil să primim o suplimentare a bugetului strategiei, prin 

redistribuire de la GAL-urile care nu și-au realizat obiectivele, ceea ce ar putea însemna noi proiecte 

finanțate. 

Pe de altă parte, nerealizarea obiectivelor de sprijin al formelor asociative, al schemelor de calitate 

și al sprijinirii integrării minorităților ar putea fi sancționată de AM-PNDR, prin aplicarea unor 

diminuări la bugetul nostru. În acest sens, atragem atenția solicitanților de finanțare pe măsurile aflate 

în derulare acum, că sfârșitul lunii decembrie 2019 este termenul final de depunere al proiectelor, în 

așa fel încât să putem spera că vor fi și contractate până la data de 31.03.2020.  

 

În această lună  vor fi lansate sesiuni pentru măsurile care au rămas cu disponibil, cu termen de 

depunere luna ianuarie 2020: 
 

Nr.  

crt. 

Măsura Buget alocat 

-euro- 

1. M1 - Dobândirea de cunoștințe inovatoare în producție, 

management și marketing 

2.797 

2. M3 - Sprijin pentru forme asociative 30.000 

3. M5 - Scheme de calitate-acțiuni premergătoare  5.000 

4. M6 - Procesarea produselor agricole 46.429 

5. M8 - Investiții de dezvoltare de interes local 122.331 

6. M10 - Integrarea minorităților locale și a grupurilor defavorizate 50.000 

 TOTAL 256.557 

 

Așteptăm cu real interes sprijinul dvs. și al potențialilor solicitanți pentru absorbția ultimelor 

fonduri disponibile în cadrul strategiei de dezvoltare locală 2016-2019. 
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Partea III. FUNCȚIONAREA GAL 

 

Funcționarea structurii GAL în cursul anului 2019 a continuat în parametrii stabiliți prin strategia 

de dezvoltare.  

 Au fost efectuate operațiunile de asigurare a sediului necesar funcționării GAL, în locația din 

comuna Ștefan cel Mare. 

 Structura de personal a GAL este formată în continuare din 1 manager de proiect, 1 responsabil 

de animare, 2 evaluatori de proiecte (cu mențiunea că s-a renunțat la 1 evaluator de proiecte 

din luna octombrie, din lipsă de încărcare), 1 responsabil de monitorizare cu ½ normă, 1 

responsabil financiar cu ½ normă și un animator local cu ½ normă. 

 Pe parcursul anului, echipa GAL a revizuit ghidurile solicitantului si documentele anexă pentru 

cele 7 măsuri prevăzute în strategia GAL, care au fost deschise în anul 2019.  

 Au fost elaborate machetele pentru materialele tipărite necesare în acțiunile de animare 

(apeluri de selecție în presa locală și pentru afișare la sediile primăriilor din teritoriu). 

 Au fost contractate serviciile necesare funcționării GAL (website, servicii de întreținere IT, 

servicii de tipărire materiale, servicii de publicitate în presă, servicii de audit financiar, servicii 

de catering pentru întâlnirile Comitetului de Selecție). 

 Au fost contractate achizițiile de bunuri consumabile (hârtie copiator, dosare, etc.), precum și 

materialele tipărite de promovare. 

 GAL a derulat acțiuni de monitorizare a proiectelor contractate, prin vizite de monitorizare la 

beneficiarii publici și privați, urmărind progresul implementării acestor proiecte. 

 De asemenea, personalul GAL a oferit consultanță potențialilor solicitanți, la sediul din comuna 

Ștefan cel Mare, numărul acestora fiind de 15 persoane. Putem menționa și întâlnirile cu 

potențiali beneficiari ai măsurilor destinate formelor associative și de sprijin a minorității 

romă (la Solești, Cozmești și Oșești). 

 

Animarea teritoriului 

În anul 2019, fiind ultimul an de implementare și majoritatea măsurilor de finanțare ale GAL fiind 

închise, nu am mai desfășurat Campania de animare a teritoriului GAL, apelând la o modalitate mai 

puțin costisitoare. La fiecare lansare a unei măsuri s-a publicat anunț în presa locală din județele Vaslui 

și Iași și s-a transmis către cele 15 primarii partenere anunțul de lansare în forma restrânsă (pentru 

afișare) și anunțul de lansare în forma extinsă (pentru consultare). 
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Personalul GAL s-a deplasat, la fiecare lansare de măsura, la sediul primăriilor partenere unde au 

fost distribuite materialele de animare tipărite cu mijloacele proprii ale GAL (caledarul lansărilor și 

apelul de selecție al măsurii ). 
 

În cadrul acțiunilor de animare din anul 2019 s-a realizat: 

 Organizarea Târgului de produse locale în comuna Văleni, unde GAL a fost prezent cu un 

stand, la care au fost expuse ghiduri, pliante, flyere ale măsurilor prevăzute în strategia de 

dezvoltare. La această acțiune au participat doar 15 expozanți din teritoriul GAL și niciunul din 

comuna Văleni(!). În cadrul Târgului, managerul GAL a avut o dezbatere cu participanții pe 

tema ultimelor oportunități de finantare în cadrul PNDR 2014-2020 și nu numai, precum și 

privind perspectivele de finanțare pe viitoarea programare europeană 2021-2027. 

Evenimentul s-a derulat în nota ultimelor acțiuni ale GAL, cu expozanți de produse alimentare și 

artizanale tradiționale, de legume și fructe și care s-au bucurat de un număr de vizitatori. 

Expozanții au fost tratați cu câte un meniu cald, asigurat de GAL, binevenit într-o zi noroasă și rece, 

neobișnuită pentru luna august. 

 

Evaluarea de proiecte 

În activitatea de evaluare de proiecte, în decursul anului 2019, personalul de specialitate al GAL a 

evaluat până în prezent doar 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 151.190 euro.  

Echipa de evaluare s-a achitat de sarcini, chiar dacă au mai fost constatate și erori, semnalate de 

reprezentanții OJFIR Vaslui. 

 

Exercițiul financiar 2019 

Din punct de vedere financiar, în cursul anului 2019, GAL a efectuat cheltuieli de funcționare în 

sumă de 396.027 lei (incluzând și ultima cerere de plată din luna decembrie), sumă care a fost 

recuperată fără diminuări până în prezent, de la AFIR.  

Din aceste sume, GAL trebuie să ramburseze către AFIR valoarea avansului obținut la începutul 

implementării, în sumă de 200.000 lei, lucru care se va întâmpla la ultima cerere de plată.  

După cum vă dați seama, după luna decembrie 2019 nu va mai rămâne mare lucru în contul GAL, în 

condițiile în care activitatea va trebui să continue, până la contractarea a minim 95% din valoarea 

bugetului Strategiei. Foarte importantă este acum contribuția partenerilor GAL, care vor prelua 

susținerea activității pentru următoarele 6 luni din 2020. 
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În anul 2019, GAL a încasat contribuția comunelor partenere GAL în sumă de 56.300 lei. Din 

păcate, restanțele la plata contribuției se ridică acum la suma de 30.000 lei. 

Avem parteneri care și-au achitat la zi contribuția, cum sunt comunele Bălteni, Boțești, Miclești, 

Rafaila, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Dolhești, Oșești și Zăpodeni.  

Trebuie să semnalăm însă și “restanțierii” la plata contribuției, printre care se află comunele 

Cozmești, Ferești, în timp ce “campionii” restanțelor sunt comunele Solești și Vulturești, care nu au 

achitat nimic timp de 2 ani de zile. 
 

COMUNA 
 

Suma facturată 
                       2016-2019 

Suma plătită 
             2016-2019 

Restanță 2018 
 

COZMEȘTI 15.000 10.000 5.000 

FEREȘTI 15.000 10.000 5.000 

SOLEȘTI 15.000 5.000 10.000 

VULTUREȘTI 15.000 5.000 10.000 

TOTAL 60.000 30.000 30.000 
 

Dorim să mulțumim partenerilor care au manifestat interes pentru sprijinirea activității GAL și 

totodată să impulsionăm pe cei care au avut dificultăți în a se achita de contribuția către GAL. 

Menționăm faptul că GAL Movila lui Burcel este partener cu încă 2 GAL-uri din județul Vaslui, în 

proiectul de cooperare “Cu bicicleta pe drumuri de poveste”, prin care în cursul anului 

2020, se va încerca promovarea teritoriului nostru, a bisericilor vechi de lemn, a peisajelor naturale și 

a unor agenți economici și primării care au realizări deosebite legate de absorbția de fonduri 

europene. Promovarea va fi realizată prin trasee cicloturistice în comunele noastre. 

Va fi nevoie să asigurăm un buget de cca 100.000 lei, iar singura sursă pentru aceasta este 

contribuția partenerilor. 

Vă asigurăm că echipa GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD va activa în continuare cu același 

profesionalism ca și până acum, pentru a veni în sprijinul comunităților locale și al solicitanților de 

finanțare din teritoriul nostru. 

Sperăm că vom finaliza implementarea fără surprize a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020, 

pe care am elaborat-o împreună cu dvs. și în beneficiul dvs. și că vom continua împreună la elaborarea 

următoarei Strategii, pentru perioada 2021-2027, când vom avea alături de noi și comuna Muntenii de 

Sus, interesată să facă parte din nou din parteneriatul nostru. 
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Imagini întâlniri parteneri GAL 


