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     Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord a început în luna ianuarie 2017.  

     Până la această dată, din bugetul alocat strategiei, de 1.758.684 euro, au fost selectate 49 de proiecte cu o valoare de 

2.058.855 euro (117 % din buget), au fost contractate 41 de proiecte cu o valoare de 1.655.286 euro (94,12 % din buget) și 

au fost făcute plăți de către AFIR de 1.140.933 euro (64,87 % din buget). Până la data de 30.10.2020 au fost finalizate 20 de 

proiecte. 

     Prin cele 41 de proiecte contractate de GAL 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 

 9 proiecte de dotare cu utilaje a serviciilor publice ale primăriilor, 2 proiecte de modernizare a iluminatului public 

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

agroalimentară (Miclești) , 1 proiect de centru socio-medical (Boțești) și 1 proiect centru social pentru populația 

romă (Oșești) 

 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 9 proiecte din cele 41 de proiecte contractate. 
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Proiect: FERMIER INSTRUIT - ANTREPRENOR VALOROS 

C1920011X103513907637/ 24.07.2020 

Beneficiar:  Asociația Comunitară de Unitate și Mediere  

Tip măsura: M1/1C (echivalent măsura 1 MADR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 2.643,61 euro 

Obiectivele investiției:                                                

 Curs instruire 10  fermieri din teritoriul GAL 

 

 

            
INVESTIȚIE   

FINALIZATĂ 
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Proiect: CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN SAT TELEJNA, COMUNA ZĂPODENI, JUDEȚUL VASLUI 

C1920075A203513906639 / 21.10.2019 

 

Beneficiar: comuna Zăpodeni    

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 49.200 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Realizarea unei baze sportive descoperite având funcțiunile de teren 
minifotbal, handbal, baschet, volei, tenis, iluminat nocturn artificial cu 
becuri LED 

 

 

                      INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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Proiect: Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public în comuna Bălteni, județul Vaslui 

                                                       C1920072G203513904703 / 01.02.2019 

Beneficiar: comuna Bălteni    

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 37.292 euro  

Obiectivele investiției:                                        

 Înlocuire a 230 de corpuri de iluminat și console existente 

 Montare aparate de iluminat noi cu LED de minim 30 W și console  pentru iluminat public = 400 bucăți 

 

      INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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                  Proiect: Înființare piață agroalimentară sat Miclești, comuna Miclești, județul Vaslui 

C1920072X203513904212 / 17.12.2018 

Beneficiar: comuna Miclești    

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 59.961 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Construcție piață agroalimentară  

                                                   

         

     

PROIECT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 
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                  Proiect: Construire bază sportivă în comuna Ferești, județul Vaslui 

                                                           C1920074A203513904208 / 08.11.2018 

Beneficiar: comuna Ferești   

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 49.226 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Realizarea unei baze  sportive descoperite având funcțiunile de teren minifotbal, handbal, baschet, volei, tenis, iluminat 
nocturn artificial cu becuri LED. 

 

 

 

                                                                                                       
INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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                  Proiect: Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public prin montare                             

aparate de iluminat cu LED-uri în comuna Vulturești, județul Vaslui 

                                                  C1920074X203513907661 /  15.05.2020 

Beneficiar: comuna Vulturești   

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 40.000 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Montarea de aparate de iluminat cu LED, putere de 54W pe stâlpii existenți pe 
tronsoanele de șosea DN15D, DJ248 -  costuri neeligibile 

 Montarea de aparate de iluminat cu LED, putere de  36W (inclusiv dispozitiv de fixare) pe stâlpii existenți ai rețelei de 
distribuție situați pe străzile secundare din satul Vulturești -  189 buc./eligibil 

 Montarea de aparate de iluminat cu LED, putere de 36W (inclusiv dispozitiv de fixare) pe stâlpii existenți ai rețelei de 
distribuție pe DC117 domeniul public al comunei - 49 buc./ eligibil 

      Număr total de aparate de iluminat după implementarea investiției 
- 499, din care: 

 442 buc.noi propuse din sistemul de iluminat public 

 57 buc.existente din sistemul de iluminat public 

INVESTIȚIE FINALIZATĂ 



 pagina 9 

gal.burcel@yahoo.ro     www.gal-movilaluiburcel.ro               0235/342 528 

                  Proiect: Achiziție de echipamente de gospodărire comunală în vederea dotării serviciului 

de gospodărire comunală al comunei Rafaila, județul Vaslui 

C1920074X203513907660 / 04.06..2020 

Beneficiar: comuna Rafaila  

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 18.940 euro 

Obiectivele investiției:  achiziția unei remorci, a unei cisterne-vidanjă și 
a unei perii rotative pentru dotarea serviciului publiuc de gospodărire 
comunală                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           INVESTIȚIE FINALIZATĂ 
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            Proiect: Unitate de colectare și condiționare cereale 

     C1920042C103513907636 / 30.10.2020 

Beneficiar: SC TOPGEOCAD SRL 

Tip măsura: M6/3A (echivalent măsura 4.2 PNDR) 

Valoare finanțare nerambursabilă: 46.429 euro 

Valoarea totală eligibilă a investiției: 92.858 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Înființare unitate de colectare, condiționare și comercializare cereale 

 Achiziționarea unui încărcător telescopic cu cupă, a unui selector de cereale, a unei snec omogenizator, a unui sistem de 
cântărire mobil și a unui umidometru. 

 Crearea a 2 noi locuri de muncă  

 

                                      PROIECT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 
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Proiect: Înființare service auto 

C1920064S103513905458 /  07.05.2019 

Beneficiar: SC AGRARCRIS SRL 

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

Valoare finanțare nerambursabilă: 30.000 de euro 

Valoare totală eligibilă a proiectului: 42.858 euro 

Obiectivele investiției:                                        

 Realizarea unui service auto pentru autoturisme și camioane  

 Achiziționare de echipamente fără montaj, precum:aparat sudură, presă hidraulică, compresor, set accesorii, mașini montat/
demontat anvelope, mașină echilibrat roți, macara, tester, etc. 

 Creare a 2 noi locuri de muncă 

 

 

 

 

                  

                          INVESTIȚIE FINALIZATĂ 



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 - 


