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     Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord a început în luna ianuarie 2016.  

     Până la această dată, din bugetul alocat strategiei, de 1.758.684 euro, au fost selectate 43 proiecte cu o valoare de 

1.883.553 euro (107,10 % din buget), au fost contractate 35 proiecte cu o valoare de 1.502.806 euro (85,45 % din buget) și 

au fost făcute plăți de către AFIR de 929.336 euro (52,8 % din buget). Până la data de 30.09.2019 au fost finalizate 13 proiecte. 

     Prin cele 35 de proiecte contractate de GAL, în cei 3 ani de funcționare, au fost atinși, sau urmează să fie atinși, următorii 

indicatori: 

 15 noi locuri de muncă create în teritoriul GAL  

 12 tineri sprijiniți în demararea afacerilor, din care 9 în domeniul agricol și 3 în domeniul non-agricol 

 7 proiecte de dotare cu utilaje a serviciilor publice ale primăriilor, 1 proiect de modernizare a iluminatului public 

(Bălteni), 2 proiecte de înființare bază sportivă (Ferești și Zăpodeni),  1 proiect de înființare piață agroalimentară 

(Miclești) și 1proiect de centru socio-medical (Boțești) 

 5 acțiuni de protejare a  mediului, prin proiectele contractate 

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

 asigurarea de conexiune broadband în comuna Rafaila 

 

     În acest catalog  vă prezentam 11 proiecte din cele 35 de proiecte contractate. 
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Proiect: ACHIZIȚIA UNUI BULDOEXCAVATOR LA COMUNA ZĂPODENI, JUDEȚUL VASLUI  

C1920074X203513900614/ 29.03.2018 

Beneficiar: comuna Zăpodeni 

Tip măsura: M8/6B (echivalent măsura 7.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 50.900 euro 

Obiectivele investiției:                                                

 achiziție buldoexcavator pentru lucrari de intretnere drumuri 

 

 

            INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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Proiect: ACHIZIȚIE UTILAJ BULDOEXCAVATOR  

C1920074X203513900109/ 01.03.2018 

 

Beneficiar: comuna Tanacu    

Tip măsura: M8/6B (echivalent măsura 7.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 50.900 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 achiziție buldoexcavator  pentru lucrari de 
intretinere drumuri 

 

 INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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                  Proiect: ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA COZMEȘTI, 

JUDEȚUL VASLUI 

C1920074X203513900613/ 30.05.2018 

Beneficiar: comuna Cozmești    

Tip măsura: M8/6B (echivalent măsura 7.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 50.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele investiției:                                        

 achiziție buldoexcavator // încărcător// braț excavare  

                                     INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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                  Proiect: ACHIZIȚIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR ȘI A 

SPAȚIILOR VERZI 

C1920074X203513900752/ 24.05.2018 

Beneficiar: comuna Rafaila    

Tip măsura: M8/6B (echivalent măsura 7.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 50.900 euro 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziție buldoexcavator // tocător vegetație // kit furci stivuire // cupă trapezoidală 

                                                       INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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                  Proiect: ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN VEDEREA DOTĂRII                        

SERVICIULUI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI VULTUREȘTI, JUDEȚUL VASLUI 

                                                           C1920074X203513900612/ 30.05.2018 

Beneficiar: comuna Vulturești   

Tip măsura: M8/6B (echivalent măsura 7.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 13.750 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziția unei remorci șia unei cisterne vidanjă pentru gospodaria communala 

 

 

 

    INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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                  Proiect: FERMA LEGUMICOLĂ LUCHIAN FELIX-EMANUEL I.I. 

C1920061V103513904447/ 04.02.2019 

Beneficiar: Luchian Felix-Emanuel I.I. 

Tip măsura: M4/2B (echivalent măsura 6.1 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 35.000 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziționarea unei mașini de plantat răsaduri 

 Achiziționarea unui utilaj de împrăștiere îngrășăminte 
chimice 

 Creare pagină site web 

 Participare curs instruire sau de formare profesională în 
domeniul managementului exploatației agricole 
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                  Proiect: INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FÎNARIU CONSTANTIN-PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

C1920061V103513903800/ 18.12.2018 

Beneficiar: Fînariu Constantin-Petru I.I. 

Tip măsura: M4/2B (echivalent măsura 6.1 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 35.000 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziționarea unui tractor 

 Realizarea unui plan de fertilizare pentru fiecare cultură 

 Utilizare îngrășăminte 
naturale pe cel puțin 50% 
din suprafața deținută 

 Preluarea în arendă a minim 1 ha de teren arabil 

 Realizare site web de promovare a firmei și a produselor din cadrul 
acesteia 

 Înființare punct de defacere piața locală Negrești 

 Participare curs instruire pe măsura 1 a GAL 
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                  Proiect: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI VEGETALE PRIN INSTALAREA BENEFICIARULUI 

TIMOFTE CĂTĂLIN ÎN SAT BRĂHĂȘOAIA, COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL VASLUI 

C1920061V103513902549/ 24.07.2018 

Beneficiar: SC ORIZON HOLDING SRL 

Tip măsura: M4/2B (echivalent măsura 6.1 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 35.000 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Înființarea unui sistem de irigații  prin picurare în care linia de picurare este 
îngropată sub suprafața solului: pompă electrică 3kw, bazin fertilizant, sistem d e 
control al irigațiilor, linii de picurare subsolier, bazin de acumulare de minim 
10mc, puț forare la maxim 50 metri, 

 Achiziția unui 1 ha de teren  

 Realizare a unui magazin online care are ca scop creșterea capacității de 
comercializare a produselor, dar și brandingul firmei - www.fermasole.ro, 
www.orizon.ro 

 Achiziție laptop, imprimantă, cântar 

 Achiziție motocositoare 
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                                             Proiect: ÎNFIINȚARE FIRMĂ CATERING ”LA LAVINIA” 

                                                C1920062S103513900624/ 25.06.2018 

Beneficiar: Plopan Lavinia-Lenuța I.I. 

Tip măsura: M7a/6A (echivalent măsura 6.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 25.000 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziționare cuptor patiserie 5 tăvi, rastel cu 4 polițe netede, masă de lucru cu 2 cuve pe 
dreapta 1,8 m, pubelă mobilă inox 48l, masă de lucru inox cu poliță și rebord 1,6 m, malaxor 
cocă 18 kg, dulap suspendat cu uși glisante, mixer cu bol, vitrină frigorifică orizontală, tăvi 
inox 2 seturi, rame de copt 1 set, poș diferite mărimi 1 set, oale  diferite mărimi inox 1 set, 
spatule 2 seturi. 

 Creare 2 locuri de muncă (indicator de monitorizare) 

 Efectuarea a cel puțin 2 campanii publicitare: 
distribuire de materiale publicitare (flyere, cărți de 
vizită, pliante) și realizarea unei pagini de facebook 
pentru promovarea afacerii 

 Participarea unui angajat sau a reprezentantului 
legal la un curs de calificare în domeniu 
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                  Proiect: ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE UNITATE DE REPARAȚII AUTOVEHICULE  

                                                        ÎN COMUNA SOLEȘTI, JUDEȚUL VASLUI 

                                                                         C1920062S103513900028/ 15.02.2018 

Beneficiar: Bodescu V. Cristinel PFA 

Tip măsura: M7a/6A (echivalent măsura 6.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 30.000 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziționare compresor aer industrial, dispozitiv de sablat exterior, cameră de sablat cu vacuum, cabină vopsitorie, 
generator curent, kit panouri fotovoltaice, curățitor cu presiune, aparat sudură 
argon, girafă susținere motor, set trusă tinichigerie, sistem îndreptat/tras 
caroserie, cric tip crocodil 

 Crearea unui loc de muncă 

 Realizarea a 3 campanii de promovare 
astfel: campanie de marketing adresă direct 
locuitorilor din teritoriul GAL, creare site, 
creare pagină Facebook, campanie de 
promovare pe Google și o campanie pe 
Facebook, organizarea de evenimente la 
atelierul mecanic 
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                  Proiect: ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI 

C1920064S103513902556/ 29.10.2018 

Beneficiar: Humă Cristian-Andrei I.I. 

Tip măsura: M7b/6A (echivalent măsura 6.4 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 29.999 euro 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 42.857 euro 

 

Obiectivele investiției:                                        

 Achiziție buldoexcavator 

 Crearea unui loc de muncă 



Asociația GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord 

Date de contact: 

  sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare 

județ Vaslui, cod poștal 737495 

telefon: 0235/342 528 

e-mail: gal.burcel@yahoo.ro 

site: www.gal-movilaluiburcel.ro 

UNIREA NE DĂ PUTEREA DE A RENAȘTE! 

Material realizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Movila lui Burcel, cu sprijinul Uniunii Europene                       
și a Guvernului României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, axa LEADER 

 

- Acest material se distribuie gratuit - 


