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GAL SIRET-MOLDOVA a depus Strategia de 

Dezvoltare Locală 2014-2020, participând, astfel, la 

sesiunea de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală 

lansată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, axa LEADER. 

La sfârșitul anului 2016, în urma publicării rezultatelor, 

SDL GAL SIRET-MOLDOVA a fost declarată eligibilă și 

finanțată. 

Ulterior publicării rezultatelor selecției, GAL SIRET-

MOLDOVA și-a ridicat Autorizația de funcționare nr. 

179/28.09.2016, iar pe 14 decembrie 2016 a semnat 

acordul cadru de finanțare și contractul de finanțare 

subsecvent nr.1 pe data de 21.12.2016. 

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare 

a implementării SDL în teritoriul SIRET-MOLDOVA 

sunt:  
➢  obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea 

și menținerea de locuri de muncă; 

➢ favorizarea competitivității agriculturii.  

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un ansamblu 

de măsuri planificate și promovate de GRUPUL DE 

ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în scopul  

îmbunătățirii condițiilor de viață.                                                                                              

                                                                                       

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA          

este un parteneriat format din 33 de actori publici și 

privați de pe teritoriul a 7 comune ce s-au reunit pentru 

a dezvolta microregiunea G.A.L. într-o manieră specifică 

principiului european LEADER, bazându-se pe 

abordarea și promovarea de jos în sus a inițiativelor și 

activităților de dezvoltare rurală, cu scopul de a reduce 

dezechilibre economice și sociale și disparitățile dintre 

mediul urban și cel rural.  
 

TERITORIUL 

 

Format din cele 7 comune: Lespezi, Cotnari, Valea Seacă, 

Vânători, Ceplenița, Todirești și Hărmănești, județul 

Iași. 

 

Suprafața: 339,28 km2 

 Populația totală: 33.790 locuitori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         MĂSURILE DE FINANȚARE 

                         Situația proiectelor depuse în cadrul           

SDL GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020 

 

 

 

  



    M01 – Formare profesională și informare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI 

MEDICINĂ VETERINARĂ ,,ION IONESCU DE LA   

BRAD” IAȘI  

Amplasamentul proiectului: localitățile din teritoriul 

GAL, din care vor fi selectați participanții la acțiunile de 

instruire. 

Valoare proiect: 13.928,64 euro 

Descriere proiect: Echipa de implementare a U.S.A.M.V. 

Iași dorește să realizeze acțiuni de instruire care vor 

urmări îmbunătățirea competențelor beneficiarilor de 

sprijin ai măsurilor 2,3,4 din cadrul SDL 2014-2020, în 

domeniile: culturile cu valoare economică mare, noi 

tehnologii și inovații în agricultură, agricultură ecologică; 

practici de agro-mediu, managementul durabil al 

terenurilor agricole; marketingul și desfacerea 

produsselor agricole, inclusive a celor procesate; cerințele 

de igienă, producție, comercializare a produselor agricole 

și agro-alimentare de pe piața europeană. Serviciile de 

instruire vor fi furnizate gratuit unui număr de 20 

beneficiari indirecți pe parcursul a 8 zile (8 ore/zi) și vor 

conduce la creșterea productivității exploatațiilor agricole 

din teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA. 

Stadiul proiectului: în implementare 

M02 – Investiții pentru debutanți- fermieri 

8 proiecte finanțate 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar: POPOAEA ALEXANDRU I.I. 

Amplasamentul proiectului: sat Topile, comuna Valea 

Seacă, județul Iași 

Valoare proiect: 40.000 euro 

Descriere proiect: Beneficiarul dorește să construiască 

două solarii de 500 mp pe teren cu suprafața totală de 

1375,35 mp (1X500 mp și 1X500 mp) echipate cu instalații 

de irigare prin picătură.Pentru îmbunătățirea condițiilor 

de microclimat și asigurarea creșterii optime a plantelor 

în perioada rece când se pregătesc răsadurile se 

achiziționează prin proiect 2 centrale termice.Tot cu banii 

din proiect se va achiziționa un container în suprafața de 

40 mp cu instalație de condiționare a aerului și 

consumabile pentru fermă (îngrășământ, soluții pentru 

tratamente, motorină pentru transport și lucrări 

mecanizate). 

Stadiul proiectului: în implementare 
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        Beneficiar: ROIBU V. M. IOANA I.I. 

        Amplasamentul proiectului: sat  Dumbrava, comuna 

Lespezi, județul Iași     

        Valoare proiect: 40.000 euro 

        Descriere proiect: Solicitanta, Roibu V.M. Ioana I.I.               

deține o exploatație vegetală în suprafața totală de 2.18 ha, 

localizată pe teritoriul comunelor Vânători și Lespezi, 

județul Iași cultivate în anul 2018 cu: 0.18 ha porumb 

boabe, 0.84 ha legume proaspete, 0.50 ha porumb zaharat 

și 0.66 ha lucernă. Din sprijinul obținut, solicitanta dorește 

să investească în achiziția unui tractor cu o capacitate 

nominală între 45-60 CP, care va ajuta la creșterea 

randamentului și a productivității muncii prin efectuarea 

lucrărilor în teren în intervale de timp optime acestor 

operațiuni. Restul sprijinului îl va utiliza pentru 

cheltuielile curente ale fermei. 

         Stadiul proiectului: în implementare 

 

 

 

 

 

 

Titlu proiect: ,,Dezvoltare durabilă prin acțiuni 

informative pe teritoriu GAL Siret-Moldova” 

 Titlu proiect: ,,Modernizare fermă legumicolă, sat 

Topile, comuna Valea Seacă, județul Iași” 

 

Titlu proiect: ,,Sprijin pentru exploatația Roibu V. M. 

Ioana I.I.” 

 

https://www.google.ro/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcache.bzi.ro%2Fcache%2F1%2F321%2Fs604x0_usamv_tomna_studenti.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ziare.com%2Fziare-iasi%2Fstiri-actualitate%2Fmodernizarea-managementului-universitar-un-nou-proiect-implementat-de-usamv-iasi-7047727&docid=VIhsN_W2g0FPSM&tbnid=IwgbnfALzYIEHM%3A&vet=10ahUKEwjvlO7bgY_lAhXMesAKHdW7BQQQMwh8KCYwJg..i&w=604&h=403&itg=1&hl=ro&bih=619&biw=1366&q=uasmv%20iasi&ved=0ahUKEwjvlO7bgY_lAhXMesAKHdW7BQQQMwh8KCYwJg&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beneficiar: BÎRÎIAC SORIN P.F.A. 

Amplasamentul proiectului: sat Todirești, comuna  

Todirești, județul Iași 

Valoare proiect: 40.000 euro 

Descriere proiect: Beneficiarul s-a înființat în anul 2018 și 

deține 160 familii albine. Vatra stupinei este situată în 

intravilanul satului Todirești, comuna Todirești, județul 

Iași cu suprafața de 1.401 mp. Comuna Todirești este o 

zonă meliferă importantă și asigură hrana suficientă             

pentru cei 160 stupi.                                                                              

Pașii pe parcursul implementării proiectului sunt: 

1. Creșterea randamentului producției și eficacității 

utilizării resurselor prin achiziționarea de mașini și 

echipamente apicole; 

2. Construire și dotare anexă apicolă, împrejmuire 

vatra stupina, dar și achiziție de dotări inovative și 

de protecție a mediului și climă; 

3. Realizarea unei campanii de promovare a 

produselor prin realizarea unei pagini de prezentare 

pe internet. 

Stadiul proiectului: în implementare 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiar: EȘANU MARIUS I.I. 

Amplasamentul proiectului: sat Poiana Mărului, 

comuna Ceplenița, județul Iași  

Valoare proiect: 40.000 euro 

Descriere proiect: Beneficiarul s-a înființat în anul 2018 și 

deține o exploatație agricolă de 5.88 ha.  

Din sprijinul obținut, solicitantul dorește: 

-  să achiziționeze sau să ia în arendă teren agricol 

pentru creșterea suprafeței agricole în vederea creșterii 

productivității fermei; 
- să achiziționeze un tractor cu o putere între 45-60 CP 

care va contribui la creșterea randamentului și a 

productivității muncii; 
- să urmeze un curs de instruire în managementul 

exploatației agricole. 
Stadiul proiectului: în implementare 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiar: I.I. CIMBRU VLAD-ALEXANDRU 
Amplasamentul proiectului: sat Hârtoape, comuna 

Vânători, județul Iași 
Valoare proiect: 40.000 euro 

Descriere proiect: Solicitantul s-a înființat în anul 2018 și 

deține în proprietate întreaga exploatație compusă din: 

 - 1613 mp teren pe care este amplasat un grajd de 60 mp, 

unde crește animalele în sistem de întreținere și hrănire: 

stabulație liberă; 

- un număr de 20 capete animale. 

Din sprijinul obținut, solicitantul dorește să achiziționeze 

un tractor de 86 CP cu încărcător frontal și clește cu furcă 

și să amenajeze o platformă de gunoi din structură 

betonată cu suprafața de 76 mp. 
     Stadiul proiectului: în implementare 

Titlu proiect: ,,Modernizare fermă apicolă, sat 

Todirești, comuna Todirești, județul Iași” 

 

Titlu proiect: ,,Reînnoirea generațiilor de 

agricultori prin instalarea tânărului fermier Eșanu 

Marius ca șef al exploatației vegetale situate în 

comuna Ceplenița, județul Iași” 

 
Titlu proiect: ,,Instalarea tânărului fermier I.I. 

Cimbru Vlad-Alexandru” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beneficiar: VIERU FĂNEL I.I. 
Amplasamentul proiectului: sat Todirești, comuna  

Todirești, județul Iași 

Valoare proiect: 40.000 euro 

Descriere proiect: Solicitantul s-a înființat în anul 2018 și 

deține o exploatație mixtă formată din 11.86 ha teren 

agricol declarat la APIA cu: 0.40 ha grâu, 2.48 ha orzoaică, 

3.82 ha porumb, 2.02 ha floarea soarelui, 3.14 ha lucernă și 

6 capete bovine. Din sprijinul obținut, solicitantul dorește 

să investească în achiziția unui tractor cu o capacitate 

nominală între 75 și 110 CP și să amenajeze o platformă 

pentru gunoiul de grajd. 
Stadiul proiectului: în implementare 
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Beneficiar: APOSTOL C. DUMITRU I.I. 
Amplasamentul proiectului: sat Lupăria, comuna 

Cotnari, județul Iași 
Valoare proiect: 40.000 euro 
Descriere proiect: Solicitantul deține o exploatație 

agricolă mixtă compusă din 1.77 ha luate în arendă 

cultivate cu: 0.24 ha vii hibride pentru vin, 0.67 ha livadă 

(cireși și pruni) și 0.86 ha legume proaspete în câmp. 

Sectorul zootehnic cuprinde: 7 porci pentru îngrășat și 

120 găini ouătoare.  

Din sprijinul obținut, solicitantul va investi în: 

- -   achiziționarea unui tractor; 
- - sistem și echipamente de irigare: rezervor apă, 

generator, pompă și sisteme irigare prin aspersie; 
- -   motocultor și accesorii; 
- -   atomizor. 

Restul sprijinului va fi folosit pentru cheltuieli cu alte 

echipamente necesare punerii în funcțiune a sistemului 

de irigat, cheltuieli cu materiale auxiliare și ambalaje 

pentru legume (saci,lădițe), cheltuieli cu întreținerea 

culturilor, achiziția semințelor, a îngrășămintelor și a 

fertilizanților, tratamente pentru combaterea bolilor și a 

dăunătorilor,         cheltuieli cu transportul, cheltuieli de 

consultanță, taxe și impozite, cheltuieli cu participarea la 

un curs în creșterea animalelor, cheltuieli cu campaniile 

de promovare, cheltuieli cu hrana animalelor, cheltuieli 

cu preluarea gunoiului de grajd de către platforma 

comunei Cotnari. 

     Stadiul proiectului: în implementare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titlu proiect: ,,Sprijinirea tânărului fermier Vieru 

Fănel Întreprindere Individuală” 

 

Titlu proiect: ,,Dezvoltarea exploatației agricole a 

debutantului-fermier I.I. Apostol C. Dumitru din 

comuna Cotnari, sat Lupăria, județul Iași” 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beneficiar: I.I. DUMITRAȘCU IONUȚ 
Amplasamentul proiectului: sat Lupăria, comuna Cotnari, 

județul Iași 
Valoare proiect: 40.000 euro 
Descriere proiect: Solicitantul deține o exploatție agricolă 

compusă din sectorul vegetal cu suprafața de 1.91 ha luate 

în arendă cultivate cu: 0.83 ha legume proaspete, pepeni 

în câmp (pepeni verzi, pepeni galbeni, ceapă, fasole, 

păstăi), 1 ha livadă (cireși și pruni) și 0.08 ha vii și sectorul 

zootehnic reprezentat de: 8 porci pentru îngrășat, 100 găini 

ouătoare. 
Din sprijinul obținut, solicitantul va investi în: 

- sisteme de irigații și echipamente (furtune, bazin, 

pompe), atomizor, motosapă.  

Suprafața cultivată cu legume proaspete, pepeni va fi 

extinsă și de asemenea, livada. 

- colaborarea cu Primăria Comunei Cotnari care deține o 

platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de 

grajd; 

- acoperirea costurilor cu semințele de calitate, hrana 

animalelor și păsărilor, îngrășăminte foliare și 

utilizarea de tehnologii moderne pentru lucrările  

- existente ce vor contribui la creșterea productivității 

muncii și a veniturilor obținute în exploatație. 

Stadiul proiectului: în implementare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M03 – Investiții pentru exploatații agricole 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Beneficiar: P.F.A. UNGUREANU V.V. MARIA 
Amplasamentul proiectului: sat Lupăria, comuna 

Cotnari, județul Iași 
Valoare totală eligibilă proiect: 71.837 euro 
Valoare totală eligibilă nerambursabilă: 50.285 euro 
Descriere proiect: Solicitantul P.F.A. UNGUREANU 

V.V. MARIA dorește dezvoltarea fermei sale, exclusiv 

vegetală, a cărei activitate vizează producția pomicolă-

livadă de cireși pe o suprafață de 15.99 ha, prin realizarea 

unor construcții noi care să deservească un Cântar 

Basculă și o Cabină Cântar cu respectarea cerințelor de 

calitate. 

Astfel, prin proiect se dorește: 

➢ realizarea următoarelor construcții: 

- Cabină Control Cântar Basculă (suprafața 

construită de 31.39 mp); 

- Platformă betonată pentru amplasare cântar 

basculă (suprafața construită de 54.00 mp); 

- Platformă balastată carosabilă (suprafața construită 

de 1030 mp); 

- Împrejmuire (142 ml). 

➢ achiziționarea unui Cântar Basculă: cântar 

electronic pentru vehicule rutiere. 

Stadiul proiectului: în implementare 

Titlu proiect: ,,Dezvoltarea exploatației agricole a 

debutantului-fermier I.I. Dumitrașcu Ionuț din 

comuna Cotnari, sat Lupăria, județul Iași” 

 

Titlu proiect: 

,,Construire cântar 

basculă, platformă 

betonată, împrejmuire 

și racord utilități” 

 

https://www.google.ro/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffermasteluta.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fcirese_2016_4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffermasteluta.ro%2Fproduse%2Fcirese%2F&docid=ByMljl0hfXsD9M&tbnid=2sMYBzW9LT7bRM%3A&vet=10ahUKEwjo0v-ZxZvlAhXgDGMBHWjyB6cQMwh8KCAwIA..i&w=2000&h=1325&hl=ro&bih=619&biw=1366&q=poze%20livada%20ciresi&ved=0ahUKEwjo0v-ZxZvlAhXgDGMBHWjyB6cQMwh8KCAwIA&iact=mrc&uact=8


 

M04 – Sprijin pentru debutanți în activități        

non-agricole noi 

                      3 proiecte finanțate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Beneficiar: IFTIMIA C. IONUȚ I.I. 

Amplasamentul proiectului: sat Todirești, comuna 

Todirești, județul Iași 

Valoare proiect: 50.000 euro 
Descriere proiect: Prin realizarea proiectului de investiții, 

solicitantul își propune demararea activității de producere 

a peleților în cadrul societății, în sectorul neagricol, 

respectiv achiziționarea unei linii de producție peleți ce 

vizează dezvoltarea producției de astfel de produse din 

mediul rural.  

 

Produsele vizate a se fabrica prin actualul proiect de 

investiții se împart în două mari categorii: 

- proveniți din biomasă lemnoasă (rumeguș, așchii 

de lemn, scoarță de copac, crengi); 
- proveniți din deșeuri agrare (paie, coceni, coji de 

floarea soarelui, tulpini porumb frunze, litieră 

forestieră, iarbă). 
Stadiul proiectului: în implementare 

 
 
 
 
 
 

Beneficiar: S.C. LUCI BRYAN S.R.L. 

Amplasamentul proiectului: sat Todirești, comuna 

Todirești, județul Iași 

Valoare proiect: 50.000 euro 
Descriere proiect: Prin realizarea proiectului de 

investiții, solicitantul își propune demararea activității 

de producere a peleților în cadrul societății, în sectorul 

neagricol, respectiv achiziționarea unui număr 1 linie de 

peletat cu tocător și crearea unui loc de muncă cu normă 

întreagă pe perioadă nedeterminată  ce vizează 

dezvoltarea producției de peleți din mediul rural. 

Prin actualul proiect de investiții, administratorul firmei 

dorește pătrunderea pe piața specifică aferentă codului 

CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; 

fabricarea articolelor din plută paie și din alte 

materiale vegetale împletite. 
Stadiul proiectului: în implementare 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar: P.F.A. GLODEANU I. CONSTANTIN 

Amplasamentul proiectului: sat Boldești, comuna 

Hărmănești, județul Iași 
Valoare proiect: 50.000 euro 
Descriere proiect: Solicitantul dorește să înființeze un 

atelier de instalații sanitare în satul Boldești, comuna 

Hărmănești, unde are și exploatația agricolă. Prin proiect, 

solicitantul va achiziționa scule și echipamente pentru 

desfășurarea activității și va urma două cursuri de 

calificare: antreprenor și instalator. Pentru a desfășura 

activitatea în condiții bune și a realiza venituri din 

exploatare se creează un loc de muncă pentru un ucenic 

instalator. Acest ucenic instalator va urma la rândul său 

un curs de calificare în domeniul instalațiilor sanitare. 

Pentru realizarea proiectului, fermierul a luat în comodat 

un spațiu pentru depozitarea sculelor și pentru 

desfășurarea unor activități specifice de pregătire a 

materialelor pentru realizarea instalațiilor. 
Stadiul proiectului: în implementare 

 
 
 

Titlu proiect: ,,Demararea activității non-agricole în 

cadrul firmei IFTIMIA C. IONUȚ ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ prin achiziționare de echipamente 

specifice activității de fabricare peleți în sat 

Todirești, comuna Todirești, județul Iași” 

 

Titlu proiect: ,,Dezvoltarea firmei S.C. LUCI BRYAN 

S.R.L. în sectorul non-agricol prin achiziționarea de 

echipamente necesare fabricării de peleți în sat 

Todirești, comuna Todirești, județul Iași” 

 

Titlu proiect: ,,Înființare atelier de instalații 

sanitare, sat Boldești, comuna Hărmănești, județul 

Iași” 

 

https://www.google.ro/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Finstalatorarad.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FPlombier-de-garde-e1424432501241.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Finstalatorarad.ro%2Finstalatii-sanitare%2F&docid=keinwNp7YKSN9M&tbnid=7He8tX6xpuSJlM%3A&vet=12ahUKEwjChcy0kJ7lAhXLyKQKHVwwDp44ZBAzKBUwFXoECAEQFg..i&w=400&h=201&hl=ro&bih=619&biw=1366&q=atelier%20instala%C8%9Bii%20sanitare&ved=2ahUKEwjChcy0kJ7lAhXLyKQKHVwwDp44ZBAzKBUwFXoECAEQFg&iact=mrc&uact=8


 
M05– Diversificarea activităților non-agricole 

în mediu rural 

                      2 proiecte finanțate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiar: S.C. TEHNO FOREST S.R.L. 
Amplasamentul proiectului: sat Heci, comuna Lespezi, 

județul Iași 
Valoare totală eligibilă proiect: 121.428 euro 
Valoare totală eligibilă nerambursabilă: 85.000 euro 
Descriere proiect: Beneficiarul deține un teren în satul 

Heci, comuna Lespezi, județul Iași, cu o suprafață de 

16.500 mp, pe care intenționează să construiască un 

service auto (arie de 597,4 mp și o înălțime de 7,64 m) 

pentru autoturismele și autoutilitarele S.C. TEHNO 

FOREST S.R.L., precum și a altor clienți. 

Activitățile în service-ul auto vor fi de intervenții 

mecanice și vor consta în: vulcanizare, diagnosticare 

motor, schimbare lichid frână, schimbare kit distribuție, 

schimbare ulei, echilibrat roți și activități de mecanică în 

service (îndreptat jante, portiere, aripi, înlocuit 

component și diverse piese). 

Prin realizarea acestei investiții se proconizează obținerea  

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă. De altfel, prin proiect se creează 2 noi 

locuri de muncă: un mecanic auto și un mecanic utilaje. 
Stadiul proiectului: în implementare 
 

 
 
 
 
 

Beneficiar: DOLHĂSCU MIHAI-TEOFIL P.F.A. 
Amplasamentul proiectului: sat Cârjoaia, comuna 

Cotnari, județul Iași 
Valoare totală eligibilă proiect: 79.970 euro 
Valoare totală eligibilă nerambursabilă: 71.970 euro 
Descriere proiect: Prin acest proiect se propune 

dezvoltarea unei afaceri în domeniul producției de 

combustibil din biomasă. Solicitantul dorește să 

realizeze unele investiții în domeniul producției de 

combustibil din biomasă ce presupune achiziția de 

echipamente tehnologice și utilaje necesare procesului 

de producție (tocător, uscător, presă brichetare, masă de 

ambalat cu cântar, umidometru, multifuncțional 

articulat 4x4, stâlpi mobili de iluminat cu panou 

fotovoltaic). Pentru buna funcționare a liniei de 

producție de combustibil din biomasă, proiectul prevede 

angajarea a 2 persoane (1 manipulant/ambalare și 1 

operator mașini unelte) din zona comunei Cotnari, 

județul Iași sau din zona teritoriului acoperit de GAL 

SIRET-MOLDOVA. 
Stadiul proiectului: în implementare 

 
 
 

 
M06– Dezvoltarea microregiunii GAL 

 Siret-Moldova prin mici investiții fizice 

13 proiecte finanțate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Titlu proiect: ,,Construire service auto” 

 

Titlu proiect: ,,Înființare linie de producție de 

combustibil din biomasă în comuna Cotnari, județul 

Iași” 

 

Activități propuse prin proiecte: 

➢ 5 proiecte prevăd achiziția de buldoexcavatoare 

pentru comunele Ceplenița, Valea Seacă, 

Vânători, Todirești, Hărmănești, județul Iași; 

➢ 1 proiect prevede construirea unei remize P.S.I. 

în sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași); 

➢ 1 proiect prevede modernizarea unei piețe 

agroalimentare în comuna Lespezi, județul Iași; 

➢ 1 proiect prevede modernizarea unui drum 

sătesc în sat Cârjoaia, comuna Cotnari, județul 

Iași; 

➢ 1 proiect prevede achiziția de accesorii pentru 

buldoexcavator, comuna Ceplenița, județul Iași; 

➢ 2 proiecte prevăd achiziția de echipamente 

pentru răspândire material antiderapant 

(comuna Valea Seacă și comuna Cotnari, județul 

Iași); 

➢ 2 proiecte prevăd dotarea sediilor primăriilor cu 

calculatoare (comuna Lespezi și comuna 

Todirești, județul Iași) 

 

Valoarea totală a proiectelor: 630.391,58 euro 

 

Stadiul proiectelor:  în implemetare, doar 3 dintre 

proiecte sunt finalizate: achiziția de 

buldoexcavatoare pentru comunele Todirești, 

Ceplenița și Vănători, județul Iași. 



 
M07– Sprijin pentru minorități 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiar: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI 
Amplasamentul proiectului: sat Lespezi, comuna Lespezi, 

județul Iași 
Valoare proiect: 9.220 euro 
Descriere proiect: Necesitatea și oportunitatea proiectului 

este în principal datorată existenței din anul 2012 a 

ansamblului de cântece și dansuri ,,Moștenitorii” 

(,,Nasledniki”), având drept obiectiv recâștigarea 

identității și a patrimoniului tradițional lipovenesc, 

construite cu atâta trudă de înaintași. Ansamblul își 

desfășoară activitatea la școala din Lespezi, cât și la 

Căminul Cultural participând la diverse acțiuni 

organizate cum ar fi ,,Ziua Școlii”, ,,Ziua Educației”, 

,,Hramul Bisericii”, concursuri de dans, simpozionul 

,,Comori de vatra strămoșească” etc. 

Proiectul are drept obiectiv general obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, obiective specifice fiind: 

➢ dotarea Ansamblului ,,Moștenitorii” cu costume 

populare tradiționale pentru minoritatea rușilor- 
lipoveni (10 pentru bărbați, 10 pentru femei, 10 pentru 

➢  
➢ fete); 

➢ achiziționarea unui laptop; 
➢ perpetuarea tradițiilor, obiceiurilor și îndeletnicirilor 

creative ale minorităților, în speță a minorității 

rușilor-lipoveni (121 persoane) 
Stadiul proiectului: finalizat 

 
M08– Infrastructură socială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiar: COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI 
Amplasamentul proiectului: sat Cotnari, comuna  

Cotnari, județul Iași 
Valoare proiect: 16.676 euro 
Descriere proiect: Proiectul constă în achiziția de dotări 

specifice pentru Centrul de Zi ,,Sf. Parascheva”, comuna 

Cotnari, județul Iași, necesare pentru buna desfășurare a 

activităților unității de asistență socială (mobilier birou, 

mobilier depozitare rechizite, laptop, tablă interactivă , 

videoproiector, frigider, aragaz, robot de bucătărie, 

telefon fix, mese scris, scaune pliante, mese calculator, 

 

   mobilier haine, dulap papuci, cuier, farfurii etc.) 

   Centrul de Zi ,,Sf. Parascheva” este un serviciu pentru 

protecția copilului, a cărui misiune este de a preveni 

abandonul și instituționalizarea a 25 de copii, prin 

asigurarea pe         timpul zilei a unor activități de îngrijire, 

educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și 

profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, 

consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, 

precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 

           Stadiul proiectului: în implementare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titlu proiect: ,,Dotări pentru minorități în teritoriul 

GAL SIRET-MOLDOVA” 

 

Titlu proiect: ,,Dotare Centrul de Zi ,,Sf. Parascheva”, 

comuna Cotnari, județul Iași” 

 



 
 

 


