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PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni a implementat, 

începând cu decembrie 2016,  Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020, având 

ca scop dezvoltarea microregiunii GAL într-o manieră specifică principiului european 

LEADER. 

Alocarea financiară pentru cele opt măsuri de dezvoltare cuprinse în SDL a fost 

de 1.510.697 euro, finanțare europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală. GAL a desfășurat activități specifice de animare în teritoriul celor 9 comune 

componente, în vederea informării potențialilor beneficiari asupra posibilităților de 

finanțare.  

Obiectivele propuse în SDL: 

✓ obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
✓ favorizarea competitivității agriculturii 

 

 

GAL Regiunea Rediu-Prăjeni a lansat apeluri de selecție pentru toate măsurile din 

strategie: 

✓ M1 - Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională 

✓ M2 - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din 
teritoriul GAL Regiunea Rediu - Prăjeni  

✓ M3 - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri, în special din fermele 
mici 

✓ M4 - Tineri fermieri șefi de exploatație 
✓ M5 - Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural 

✓ M7 - Dezvoltare locală în Regiunea Rediu - Prăjeni 

✓ M8 - Investiții în infrastructura socială 
✓ M9 - Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

Ca urmare a activităților de animare și informare realizate de echipa GAL, au fost 

depuse 41 proiecte, din care au fost selectate 32 în valoare totală de  1.510.415,54 

euro. 

La momentul actual au fost contractate și se află în implementare 31 de proiecte, 

în valoare totală de 1.471.169,54 euro. 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂSURA DE FINANȚARE: M1 - Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura Alocarea 
totală a 

măsurii 
(euro) 

Număr 
proiect

e 
selectat

e 

Valoare 
proiecte 

selectate 
(euro) 

Număr 
proiecte 

contracta
te 

Valoarea 
publica a 

proiectelor 
contractate 

M1  21.968,89 1 21.928,54 1 21.928,54 

M2  231.830 4 231.830 4 231.830 

M3 75.000 5 75.000 5 75.000 

M4  280.000 7 280.000 7 280.000 

M5  157.176 4 157.025 3 117.779 

M7 566.182,11 9 566.092 9 566.092 

M8   99.671 1 99.671 1 99.671 

M9   78.869 1 78.869 1 78.869 

TOTAL 1.510.697 32 1.510.415,54 31 1.471.169,54 

Procent 100%   99,98%  97,38% 

Titlul proiectului: „Dezvoltare durabilă prin dobândirea de competențe și formare profesională pe 

teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prăjeni” 

 
Beneficiarul: USAMV Iaşi 

Valoarea publică a proiectului: 21.928,54 euro 

Intensitatea sprijinului: 100% 

Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea 

transferului de cunoștințe prin cursuri de formare și 

dobândirea de competențe în rândul persoanelor din 

teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prăjeni, pentru 

îmbunătățirea cunoștințelor de bază și asimilarea 

rezultatelor cercetării și a inovării în sensul creșterii calității 

producției agricole. 

Prin intermediul proiectului USAMV Iași iși propune să 

formeze un număr de 44 de persoane de pe teritoriul GAL 

Regiunea Rediu – Prăjeni în domeniul “Managementul 

integrat al exploatației agricole”. 

 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Beneficiarul: SC ROGIPA SRL 

Valoarea totală a proiectului: 116.200 euro 

Valoarea nerambursabilă: 58.100 euro 

Intensitatea sprijinului: 50% 

Măsura de finanțare: M2-Îmbunătățirea performanței economice  a 

exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni (similar 

4.1 PNDR) 

Obiectul de activitate: Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a 

plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

Obiectivele proiectului de investiții: achiziționarea echipamentelor 

necesare pentru realizarea lucrărilor agricole: plug, heder porumb. 

MĂSURA DE FINANȚARE: M2 ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ECONOMICE  A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE 

DIN TERITORIUL GAL REGIUNEA REDIU-PRĂJENI (SIMILAR 4.1 PNDR) 

 

Obiectul de activitate: Cultivarea 

cerealelor, plantelor leguminoase și a 

plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

Obiectivele proiectului de investiții: 

achiziționarea echipamentelor necesare pentru realizarea lucrărilor agricole: Tractor, Cisternă vidanjă. 

Stadiul de implementare: FINALIZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarul: SC FERMA „LA BUNICI” SRL 

Valoarea totală a proiectului: 114.400 euro  

Valoarea nerambursabilă: 57.200 euro 

Intensitatea sprijinului: 50% 

 

 

Titlul proiectului: “MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI” 

 

Titlul proiectului: „Achiziții de utilaje agricole” 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Beneficiarul: SC VIC START 2003 SRL 
Valoarea totală a proiectului: 117.000 euro  
Valoarea nerambursabilă: 58.500 euro  
Intensitatea sprijinului: 50% 
Obiectivele proiectului de investiții:  
 
Stadiul de implementare: FINALIZAT 
Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea 
performantei economice a fermei, conform Domeniului 
de Intervenție 2A. Scenariul tehnico-economic prin care 
obiectivele proiectului de investiții au fost atinse a 
presupus ca fermierul să facă investiții, respectiv sa 
achiziționeze tractor - 1 buc, plug reversibil purtat- 2 buc, 
distribuitor îngrășăminte purtat - 1 buc, prăsitoare - 1 

buc. Rezultatele implementării proiectului sunt:  Îmbunătățirea performantelor generale ale exploatației agricole; 
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de 
investiții. 

Beneficiarul: COLAC C.CONSTANTIN II 
Valoarea totală a proiectului: 116.060 euro  
Valoarea nerambursabilă: 58.030 euro  
Intensitatea sprijinului: 50% 
 
Obiectivul general al proiectului este dotarea cu echipamente și utilaje 
agricole a exploatației vegetale în vederea îmbunătățirii performanței 
economice a exploatației.  Prin implementarea acestui proiect se 
urmărește și depășirea stadiului de dezvoltare tehnică și adaptarea 
parcului de utilaje și echipamente agricole necesarului de lucrări agricole 
aferente exploatației, prin achiziționarea următoarelor utilaje și 
echipamente: tractor, sprayer și disc.   
Activitatea principală propusă prin proiect este Cultivarea cerealelor, cod 
CAEN 0111 
 
 

 

 

 

 

 

  

Titlul proiectului: „Îmbunătățirea performanței economice a exploatației vegetale administrate 

de Colac C. Constantin I.I prin achiziția de utilaje și echipamente agricole” 
 

Titlul proiectului: „Achiziții de utilaje agricole în vederea modernizării fermei vegetale deținute de  

SC VIC START 2003 SRL” 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

MĂSURA DE FINANȚARE: M3 Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri, în special din fermele mici 

 

Titlul proiectului: „Facilitarea intrării în sectorul agricol a fermei BUINCEANU 
CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ din comuna Vlădeni, 
sat Borșa, județul Iași” 

Beneficiarul: BUINCEANU CONSTANTIN I.F. 
Locul de implementare al 
proiectului 

comuna  Vlădeni, județul Iași 

Valoarea publică a proiectului: 15.000 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Descrierea 
proiectului 

Beneficiarul deține o exploatație agricolă 
compusă din teren în suprafață totală de 1, 18 
ha, care este cultivat cu porumb, legume 
proaspete în câmp și vii hibride pentru vin. 
Solicitantul a efectuat diferite activități 
împreună cu familia sa în cultura vegetală. 
Prin proiect se vor face investiții pentru 
creșterea randamentului exploatației și a 
producției estimate prin achiziția 
echipamentelor de irigare pentru suprafața 
cultivată cu legume și achiziția unui motocultor 
necesar în exploatația vegetală. Producția 
obținută va crește, exploatația se va 
transforma într-o afacere agricolă viabilă la 
nivelul pieței, stare care va facilita îndeplinirea 
condiției de comercializare a producției proprii 
în procent de minimum 5% din valoarea primei 
tranșe de plată, în maximum 33 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare. Prin 
vânzarea de produse solicitantul va obține 
venituri constante mai mari ceea ce va conduce 
la îmbunătățirea managementului, la creșterea 
competitivității și susținerea procesului de 
modernizare.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

 

 

Beneficiarul deține o exploatație mixtă, compusă din sector vegetal, 

format din orz de toamnă, porumb boabe, rapiță, legume în solar, flori 

în solar, porumb masă verde, fânețe, livadă și viță-de-vie și sector 

zootehnic cu 100 capete păsări (50 pui de carne și 50 găini ouătoare). 

Din sprijinul obținut, beneficiarul a investit în achiziția unui cazan din 

oțel pentru încălzirea pe combustibil solid și 3 aeroterme pentru 

încălzirea solariilor. Restul sprijinului îl va utiliza în amenajarea 

platformei pentru gunoiul de grajd și pentru cheltuielile curente ale 

fermei, în vederea modernizării exploatației. Sprijinul obținut din cea de 

a doua transa de plata va fi utilizat pentru cheltuielile curente ale fermei în 

perioada de monitorizare. 

 

Beneficiarul: PLESCA OCTAV PFA 
Locul de implementare al 
proiectului 

Sat Alexandru cel Bun, 
comuna  Vlădeni, județul 
Iași 

Valoarea publică a 
proiectului: 

15.000 euro  

Intensitatea sprijinului: 100% 
Beneficiarul proiectului deține o exploatație agricolă compusă 

din sectorul Vegetal, teren în suprafață totală de 4,44 ha în 

arendă pe care este cultivat Porumb, legume proaspete în câmp 

(fasole păstăi), legume proaspete în grădină (tomate, castraveți, ardei, ceapă) și Pășuni și fânețe. Sectorul 

zootehnic cuprinde: 1 vaca pentru lapte. Sprijinul acordat este folosit la achiziționarea unui echipament de 

irigații  prin  picurare și moto sapă cu accesorii. Producția la nivel de exploatație va crește și de  asemenea 

randamentul muncii. Se vor achiziționa semințe de calitate, se vor utiliza tehnologii moderne pentru lucrările 

existente ce vor contribui la creșterea productivității muncii și a veniturilor obținute în exploatație. 

 

 

 

Titlul 
proiectului: 

„Sprijinirea fermei mixte Ilienescu Adrian Întreprindere Individuală” 

Beneficiarul: ILIENESCU ADRIAN  I.I. 
Locul de implementare 
al proiectului 

comuna  Rediu, județul Iași 

Valoarea publică a 
proiectului: 

15.000 euro 

Intensitatea sprijinului: 100% 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea exploatației agricole a P.F.A. PLEȘCA OCTAV, comuna 
Vlădeni, sat Alexandru cel Bun, județul Iași” 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

 

Beneficiarul: BURDEA IULIAN IUSTIN 
PFA 

Locul de implementare al 
proiectului 

Sat Vlădeni, comuna  
Vlădeni, județul Iași 

Valoarea publică a 
proiectului: 

15.000 euro  

Intensitatea sprijinului: 100% 
Beneficiarul deține o exploatație agricolă vegetală de 4 ha compusă din 

porumb,  legume proaspete, pepeni verzi și galbeni în câmp, fânețe utilizate 

individual și lucernă. Prin sprijinul obținut sunt realizate investiții pentru 

creșterea randamentului exploatației și a producției estimate prin achiziția 

echipamentelor de irigare, sistem de irigare cu o pompă de adâncime și 

instalație de irigare prin aspersie, pentru suprafața cultivată cu legume și 

achiziția unui utilaj necesar în exploatația vegetală (motocultor). Producția 

obținută va crește, exploatația se va transforma într-o afacere agricolă viabilă la 

nivelul pieței, stare care va facilita îndeplinirea condiției de comercializare a producției proprii în procent de 

minimum 5% din valoarea primei tranșe de plată, în maximum 33 de luni de la semnarea contractului de 

finanțare. Prin vânzarea de produse solicitantul va obține venituri constante mai mari ceea ce va conduce la 

îmbunătățirea managementului, la creșterea competitivității și susținerea procesului de modernizare. 

Beneficiarul: CROITORU VASILE II 
Locul de implementare al 
proiectului 

Sat Horlești, comuna  Rediu, județul Iași 

Valoarea publică a 
proiectului: 

15.000 euro  

Intensitatea sprijinului: 100% 
Beneficiarul are un istoric amplu în domeniul apiculturii care reprezintă activitatea principală a proiectului. Din 

sprijinul obținut, beneficiarul a investit în achiziționarea diverselor echipamente apicole: mașina de descăpăcit, 

centrifuga electrica, generator electric platforma pentru stupi, banc de descapacit.  Acestea vor asigura 

desfășurarea procesului tehnologic de extragere și prelucrare a 

produselor apicole în condiții optime, tehnologiile performante 

folosite conducând la obținerea de produse de calitate, la 

randamente sporite. Implementarea proiectului va aduce și o 

creștere a veniturilor, prin orientarea spre comercializare de produse 

apicole de calitate, cu costuri de operare cat mai bune.  

 

 

 

 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea exploatației agricole a P.F.A. BURDEA IULIAN-IUSTIN 
din sat Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași” 

Titlul proiectului: „Modernizarea fermei apicole  CROITORIU I. VASILE I.I.” 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

MĂSURA DE FINANȚARE: M4 Tineri fermieri șefi de exploatație 

Titlul proiectului: „Modernizarea exploatației Vieru Vlăduț Răzvan Întreprindere 
Individuală” 

Beneficiarul: Vieru Vlăduț-Răzvan II 
Locul de implementare al proiectului Sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 40.000 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 
 
Tânărul fermier deține o exploatație exclusiv 
zootehnica, formata dintr-un efectiv de 6 bovine, 
toate vaci pentru lapte. Din sprijinul obținut, 
solicitantul va investi în achiziția a 6 capete 
tineret bovine de rasa și va amenaja platforma 
pentru gunoiul de grajd. Restul sprijinului va fi 
investit integral în interesul fermei. Cea de a 
doua transa de plata va fi utilizat în interesul 
fermei. 

 

  

Titlul proiectului: „Modernizarea exploatației agricole prin dotarea cu echipamente și 
software moderne, în vederea stimulării activităților agricole în 
comuna Gropnița, județul Iași” 

 

Beneficiarul: LUCA VERONICA PFA 
Locul de 
implementare al 
proiectului 

Sat Săveni, comuna Gropnița, 
județul Iași 

Valoarea publică a 
proiectului: 

40.000 euro 

Intensitatea 
sprijinului: 

100% 

Beneficiarul a apelat la fondurile nerambursabile din care a 

achiziționat principalele echipamente necesare dezvoltării 

fermei, urmând ca după finalizarea finanțării să aibă capacitatea 

de a se autofinanța.  Investiția va duce la creșterea competitivității pe piața de profil și posibilitatea creșterii 

volumului vânzărilor. Prin proiect au fost achiziționate echipamente precum: motocultor cu freză, mașină de 

erbicidat, centrifugă apicolă electrică, topitor de ceară cu aburi, kit fotovoltaic pentru alimentarea centrifugii 

electrice, laptop pentru gestiune, software-uri necesare funcționării acestuia, o multifuncțională.  

 

 

 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul 
proiectului 

„Sprijin pentru instalarea tânărului fermier: Bălteanu Bogdan Adrian ca șef de 
exploatație agricola în comuna Gropnița, județ Iași și modernizarea acesteia 
prin înființarea unei exploatații de căpșuni în spațiu protejat” 

 

Beneficiarul: II BALTEANU BOGDAN 
ADRIAN 

Locul de implementare al 
proiectului 

Sat Gropnița, comuna 
Gropnița, județul Iași 

Valoarea publică a 
proiectului: 

40.000 euro 

Intensitatea sprijinului: 100% 
 

Tânărul fermier Bălteanu Bogdan Adrian deține o 
exploatație agricola în suprafața totală de 2,0597 ha și a 
accesat fonduri europene în vederea modernizării acesteia. 
Prin sprijinul obținut, beneficiarul a construit solarii pe o 
suprafață de 2500 mp în care va cultiva căpșuni și a 
achiziționat teren. Rezultatul implementării proiectului va 
consta în creșterea veniturilor fermei prin creșterea 
calitativă și cantitativă a producției. 

 

Titlul 
proiectului: 

„DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE A I.I. BUINCEANU PAULA-
IOANA, COMUNA VLĂDENI, SAT VLĂDENI, JUDEȚUL IAȘI” 

  
Beneficiarul: BUINCEANU PAULA IOANA I.I. 
Locul de implementare al 
proiectului 

Sat Vlădeni, comuna  Vlădeni, 
județul Iași 

Valoarea publică a proiectului: 40.000 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

Î.I. Buinceanu Paula-Ioana deține o exploatație agricolă compusă din 7,29 
ha teren cu: 0,93 ha vii nobile pentru vin, 4,86 ha fânețe, 0,90 ha pepeni 
verzi și galbeni și 0,60 ha legume proaspete în câmp (fasole păstăi, dovlecei, 
dovleac și sfeclă roșie).  
Datorită faptului că și-a dorit să desfășoare în condiții cât mai bune 
activitatea legumicolă, a accesat fonduri europene pentru a își dezvolta 
ferma, dorind să utilizeze echipamente moderne și să se dezvolte în mediul 
rural, în special în vederea creșterii competitivității și a orientării spre piață. 

Rezultatele implementării proiectului constau în: solar de 0,03 ha, 
echipamente de irigare a legumelor, echipamente și utilaje agricole 

(tractor, plug, cultivator și cositoare).   



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul proiectului: „Instalarea tânărului fermier MAZURU CODRIN-MIHAI I.I” 

 

 

Titlul proiectului: „Instalarea tânărului apicultor Ipate Adrian-Vasile” 
 

Beneficiarul: IPATE ADRIAN VASILE I.I. 
 

Locul de implementare al proiectului Sat Forăști, comuna  Gropnița, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 40.000 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

IPATE ADRIAN – VASILE I.I. a primit finanțare 
nerambursabilă prin care și-a dezvoltat 
exploatația apicola pe care acesta o deține și 
care este formata din 215 familii de albine. 
Prin intermediul proiectului beneficiarul și-a 
achiziționat următoarele: presa apicola cu 
topitor de ceara electric – 1 buc; maturator 
inox – 1 buc; camera de încălzire miere în 
butoi – 1 buc; centrifuga apicola – 1 buc; kit 
fotovoltaic – 1 buc. 

 

 

 

 

Beneficiarul: MAZURU CODRIN-
MIHAI Î.I 
 

Locul de implementare al proiectului Sat Gropnița, comuna 
Gropnița, județul Iași 

Valoarea publică a proiectului: 40.000 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

Beneficiarul MAZURU CODRIN MIHAI I.I.  a solicitat sprijin în 
vederea a dezvoltării exploatației vegetale și apicole pe care o 
deține. Astfel, prin finanțarea nerambursabilă obținută de la 
Uniunea Europeană, beneficiarul a achiziționat: sistem de irigat a 
legumelor, motocultor, centrifugă, banc pentru descăpăcit, 
costum de apicultor. De asemenea, acesta a investit și în 
echipamente care vin în sprijinul mediului și a climei, respectiv 
prin achiziționarea de stâlpi solari pentru iluminat.  



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul proiectului: „Sprijinirea tânărului fermier Tănase Andrei-Florin Întreprindere 
Individuală” 

 

Beneficiarul: TANASE ANDREI FLORIN II 
 

Locul de implementare al proiectului Sat Avântu, comuna Românești, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 40.000 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Beneficiarul  deține o suprafața de 10,64 ha teren, cultivat în 2018 cu: porumb 6,75 ha, floarea soarelui 
2,34ha, legume proaspete 1.02ha, fânețe utilizate individual 0,12ha, 0,36 ha teren necultivat  și 0,05ha teren 
neproductiv. Din fondurile primite, va investi o parte în achiziția unui tractor utilizat pentru efectuarea 
lucrărilor agricole, în vederea creșterii randamentului și a productivității. în același timp, prin utilizarea de 
tehnologii moderne se urmărește realizarea unor condiții de munca foarte bune. Realizarea proiectului 
permite valorificarea optima a potențialului agricol al zonei.  
Implementarea proiectului va însemna pentru întreprinderea individuală o creștere substanțială a 
veniturilor, dată de mărirea activității și orientarea spre vânzarea de legume proaspete. Întreprinderea 
individuală intenționează ca prin investițiile realizate prin proiect sa obțină costuri de operare cat mai bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

MĂSURA DE FINANȚARE: M5- Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea și modernizarea serviciilor medicale pentru populație la 
centrul medical Cardiodent, sat Valea Lupului, județul Iași” 

 

Beneficiarul: CENTRUL MEDICAL CARDIODENT SRL 
 

Locul de implementare al 
proiectului 

comuna  Valea Lupului, județul Iași 

Valoarea eligibilă a proiectului:  43.778 euro 
Valoarea publică a proiectului: 39.400 euro  
Intensitatea sprijinului: 90% 

 

Activitatea propusă prin proiect constă în servicii la 
standarde europene pentru populația rurală și 
anume activități medicale de specialitate: 
stomatologie, medicină internă. Pentru atingerea 
acestui scop, a fost achiziționată aparatură de 
specialitate necesară dezvoltării și modernizării 
activității centrului medical. 
Finalizarea investiției a avut ca rezultat imediat 
creșterea accesului populației rurale la servicii 
medicale performante, care acoperă nevoile 
acesteia și care sunt comparabile cu cele oferite de 
statele membre ale Uniunii Europene. 

 

 Titlul proiectului: „Diversificarea activității Fermis Company SRL prin crearea unei 
capacități de producție a prefabricatelor din beton” 

Beneficiarul: FERMIS COMPANY SRL 
Locul de implementare al proiectului comuna  Românești, județul Iași 
Valoarea eligibilă a proiectului, din care 
Valoarea nerambursabilă 

43.200 euro 
38.880 euro 

Intensitatea sprijinului: 90% 
Beneficiarul proiectului este fermier activ care a întrevăzut o oportunitate pentru diversificarea activității din 

cadrul societății pe care o administrează prin dezvoltarea activității specifice codului CAEN 2361 - Fabricarea 

produselor din beton pentru construcții. Tema investiției propuse în cadrul proiectului are în vedere creșterea 

competitivității societății prin diversificarea activității acesteia. Această creștere se va realiza prin 

achiziționarea unei linii de producție în vederea obținerii prefabricatelor din beton. Toate utilajele și 

echipamentele vor fi noi, performante și vor facilita aplicarea în cele mai bune condiții a tehnologiei de 

obținere a prefabricatelor din beton cu o valoare adăugată ridicată. 

  



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul 
proiectului: 

„Achiziție de utilaje pentru atelier tâmplărie PVC în sat Gropnița, comuna 
Gropnița, jud. Iași” 

Beneficiarul: M.J. EVENTS HALL SRL-D 
Locul de implementare al proiectului comuna  Gropnița, județul Iași 
Valoarea eligibilă a proiectului, din 
care 
Valoarea nerambursabilă 

43.888 euro 
39.499 euro  

Intensitatea sprijinului: 90% 
 

Beneficiarul M.J. EVENTS HALL SRL-D este microîntreprindere din spațiul 

rural înființata în anul 2017, care a solicitat sprijin nerambursabil pentru 

realizarea unei investiții pentru achiziționare de echipamente și utilaje 

specifice pentru dezvoltarea unui  atelier de tâmplărie din PVC. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economica a 

zonelor rurale prin desfășurarea activităților de producție de către 

societatea M.J. EVENTS HALL SRL-D , cu scopul menținerii populației în 

mediul rural, creării de locuri de munca și creșterii valorii adăugate în 

activități non agricole.  

Titlul proiectului: „Modernizare cabinet stomatologic” 
 

Beneficiarul: CENTRUL MEDICAL CARDIODENT SRL 
Locul de implementare al proiectului comuna  Valea Lupului, județul Iași 
Valoarea eligibilă a proiectului, din care 
Valoarea nerambursabilă 

43.607 euro 
39.246 euro 

Intensitatea sprijinului: 90% 
Prin intermediul proiectului „Modernizare cabinet 

stomatologic” beneficiarul dorește să achiziționeze  

echipamente specializate pentru modernizarea cabinetului 

stomatologic prin achiziționarea următoarelor echipamente: 

Scanner – 1 buc; Imprimanta 3D – 1 buc; Laser Epic X – 1 buc; 

Sistem aplicare protecție încălțăminte – 1 buc; Piesa de mana 

jet bicarbonat – 1 buc; Sterilizator rapid turbine – 1 buc; 

Echipament fluid abrasion – 1 buc; Scanner pentru depistarea 

leziunilor canceroase – 1 buc; Echipament piezo-ultrasonic 

chirurgie – 1 buc; Sistem pentru obturarea canalelor radiculare 

– 1 buc; Aspirator chirurgical – 1 buc; 

 

 

 

 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

MĂSURA DE FINANȚARE: M7 Dezvoltare locală în Regiunea Rediu - Prăjeni 

Titlul proiectului: „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Românești, județul Iași” 
 

Beneficiarul: COMUNA ROMANESTI 
 

Locul de implementare al proiectului Comuna Românești, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 70.000 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

  

Investiția a constat în dotarea Serviciului de 

Gospodărire Comunală prin achiziționarea unui 

utilaj necesar realizării activităților de întreținere a 

drumurilor pe timpul iernii și activităților de curățare 

a vegetației de pe banchetele și acostamentele 

drumurilor pe timpul verii.” 

Achiziții: Tractor, lamă de zăpadă, tocător cu braț, 

mașină de împrăștiat material antiderapant, 

remorcă.  

Rezultate obținute: Îmbunătățirea condițiilor de 

viață pentru populație, asigurarea accesului la 

serviciile de bază, protejarea moștenirii culturale și 

naturale din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni. 

Prin implementarea proiectului, a fost atins 

obiectivul specific care vizează creșterea numărului 

de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

servicii îmbunătățite. 

 

 

  



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul proiectului: „Amenajare teren de sport în comuna Valea Lupului, jud. Iași” 
 

Beneficiarul: COMUNA VALEA LUPULUI 
Locul de implementare al proiectului Comuna Valea Lupului, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 70.000 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația rurală din comuna Valea Lupului și stoparea fenomenului 

de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural – urban. 

Implementarea proiectului de investiții va contribui la creșterea calității 

condițiilor de viață ale comunității prin dezvoltarea serviciilor de agrement și 

a infrastructurii aferente, în vederea asigurării protecției mediului 

înconjurător și satisfacerii nevoilor populației. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin amenajarea unui teren de 

sport în comuna Valea Lupului, județul Iași. 

 

Titlul proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii sportive în comuna Gropnița, județul 
Iași” 

 

Beneficiarul: COMUNA GROPNITA 
Locul de implementare al proiectului Comuna Gropnița, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 70.000 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de 

trai pentru populația rurală din comuna Gropnița și stoparea 

fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor 

rural – urban. 

Implementarea proiectului de investiții va contribui la creșterea calității 

condițiilor de viață ale comunității prin dezvoltarea serviciilor de 

agrement și a infrastructurii aferente, în vederea asigurării protecției 

mediului înconjurător și satisfacerii nevoilor populației. 

Obiectivul general va fi atins prin amenajarea unui teren de sport în 

comuna Gropnița, județul Iași. 

 

 

 

 



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul proiectului: „Modernizare sediu primărie în comuna Șipote, județul Iași” 
 

Beneficiarul: COMUNA SIPOTE 
Locul de implementare al proiectului Comuna Șipote, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului:  69.963 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

   

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de baza 

la scara mica în vederea dezvoltării economice durabile și a reducerii sărăciei 

în mediul rural contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru 

populația rurală și stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin 

reducerea decalajelor rural‐urban. 

Implementarea proiectului de investiții va contribui la îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor comunei Șipote, prin modernizarea clădirii 

publice „Primărie” din comuna Șipote, județul Iași.  

 

 

Titlul proiectului: „Modernizare drum sătesc în comuna Vlădeni, județul Iași” 
 

Beneficiarul: COMUNA VLADENI 
Locul de implementare al proiectului Comuna Vlădeni, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 64.934 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

Obiectivul general al proiectului vizează modernizarea infrastructurii rutiere locale în vederea dezvoltării 

economice durabile și a reducerii sărăciei în mediul rural contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația rurală și stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural 

– urban. 

Implementarea proiectului de investiții va contribui la 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei Vlădeni, 

prin modernizarea drumului sătesc în comuna Vlădeni, județul 

Iași. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin modernizarea 

drumului sătesc DS 661 din satul Vlădeni, comuna Vlădeni, 

județul Iași. 

 

  



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul 
proiectului: 

„Construire dispensar medical în localitatea Movileni, comuna Movileni, jud. 
Iași” 

 

Beneficiarul: COMUNA MOVILENI 
Locul de implementare al proiectului Comuna Movileni, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 76.560 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de 

bază la scară mică în vederea dezvoltării economice durabile și a 

reducerii sărăciei în mediul rural contribuind astfel la îmbunătățirea 

condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea fenomenului de 

depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural – urban. 

Implementarea proiectului de investiții va contribui la îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor comunei Movileni, prin construirea 

clădirii publice “Dispensar medical” în comuna Movileni, județul Iași. 

 

Titlul 
proiectului: 

„Achiziție camion pentru transport materiale de construcții și material 
pietros, pentru comuna Plugari, județul Iași” 

 

Beneficiarul: COMUNA PLUGARI 
Locul de implementare al proiectului Comuna Plugari, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 67.633 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru populația rurală prin achiziția unui 

camion pentru transport materiale în comuna Plugari, județul Iași. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Oferirea de servicii publice de bază pentru populația rurală; 
- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Regiunea 

Rediu – Prăjeni care beneficiază de servicii îmbunătățite.  



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

Titlul proiectului: „Achiziție remorcă și panouri informative pentru comuna Vlădeni, 
județul Iași” 

 

Beneficiarul: COMUNA VLADENI 
Locul de implementare al proiectului Comuna Vlădeni, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 7.092 euro 
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Obiectivul general al proiectului de finanțare este obținerea unei 

dezvoltări echilibrate a economiei și a comunității rurale prin 

îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru 

populația rurală prin achiziția unei remorci și trei panouri 

informative pentru zonele naturale protejate în comuna Vlădeni, 

județul Iași. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Îmbunătățirea serviciilor publice ale comunei Vlădeni, prin 
dotarea compartimentului administrativ cu o remorcă; 
- Achiziția a trei panouri informative pentru trei arii protejate 

ce se află pe teritoriul comunei Vlădeni; 
- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Regiunea 

Rediu – Prăjeni care beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 

Titlul proiectului: „Achiziționare utilaje pentru gospodărire comunala” 
 

Beneficiarul: COMUNA REDIU 
Locul de implementare al 
proiectului 

Comuna Rediu, județul Iași 

Valoarea publică a proiectului: 69.910 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Investiția are ca obiectiv general crearea și dezvoltarea serviciilor de baza 

pentru populația rurala din comuna Valea Lupului. Tema acestui proiect 

este dotarea serviciului de gospodărire comunala ale comunei Rediu cu 

următoarele utilaje: - Autoutilitara – 1 buc; - Încărcător frontal – 1 buc; - 

Lama de zăpadă – 1 buc; - Remorca – 1 buc; - Sărăriță – 1 buc; - Tocător crengi – 1 buc; - Burghiu pentru distrus 

cioate – 1 buc. 

 

 

  



 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN ASOCIAȚIA GAL 

REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

MĂSURA DE FINANȚARE: M8 - Investiții în infrastructura socială 

Titlul proiectului: „Construire centru social Divina Providență, sat Săveni, comuna Gropnița, 
jud. Iași” 

 

Beneficiarul: ASOCIAȚIA DIVINA PROVIDENȚĂ 
Locul de implementare al proiectului comuna  Gropnița, județul Iași 
Valoarea publică a proiectului: 99.671 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

Prin obiectivul de investiție propus, Asociația Divina Providența, furnizor autorizat 

de servicii sociale, dorește realizarea unui Centru de zi de socializare și petrecere a 

timpului liber – Centru social “Divina Providență” pentru vârstnici în sat Săveni, 

comuna Gropnița, județul Iași. Serviciul social dezvoltat de asociație se adresează 

unui număr de 50 de beneficiari direcți – vârstnici aflați în situații de nevoie socială. 

Serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul Centrului de zi Divina Providență 

reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale individuale, în vederea depășirii unor situații de dificultate, pentru 

prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și 

excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale. 

 

MĂSURA DE FINANȚARE: M9 - Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

Titlul 
proiectului: 

„Înființare rețea de bandă largă în satele Miletin și Lupăria din comuna Prăjeni, 
județul Botoșani” 

 

Beneficiarul: COMUNA PRĂJENI 
Locul de implementare al proiectului Comuna Prăjeni, județul Botoșani 
Valoarea publică a proiectului: 78.869 euro  
Intensitatea sprijinului: 100% 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea  

condițiilor de trai pentru populația rurală din comuna Prăjeni și 

stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin 

reducerea decalajelor rural – urban. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin înființarea unei 

infrastructuri de bandă largă în comuna Prăjeni, județul 

Botoșani. 

 

 

 

 



 

 

Asociația GAL 

Regiunea Rediu 

Prăjeni 

 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR).  

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, din  

subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Date de contact: 

Adresa: șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași 

E-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro 

Website: www.gal-rediu-prajeni.ro 

 

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro

