
                                                                                                                                   

 
 

NEWSLETTER 
CU PRIVIRE LA SITUAȚIA PROIECTELOR IMPLEMENTATE IN CADRUL  MĂSURILOR 

DEDICATE SECTOTULUI  NON- AGRICOL  - SDL MOLDO-PRUT  
                                              LA DATA DE 30.09.2020 
 
Prin măsurile M3 – ”Sprijinirea noilor exploatații și întreprinderi” și măsura M5 – ”Investiții în domeniul non-

agricol” din SDL  s-a contribuit la înființarea si dezvoltarea întreprinderilor non-agricole din teritoriul  Moldo-Prut ,  fiind 
finanțate 8 proiecte, din care  6 sunt deja finalizate, fiind efectuate plăți pană la această dată de 281.498,58 euro pentru 
aceste intervenții: 

Pe Măsura M5:  
 ZALĂ CLAUDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu proiectul ”Modernizare atelier tâmplărie Zală Claudiu 

Întreprindere Individuală”, cu o valoare a ajutorului nerambursabil de 49.999 euro; 
 ZAB-AGROCOM S.R.L., cu proiectul ”Înfiintare fabrică de peleţi S.C. ZAB-AGROCOM S.R.L.”, cu o valoare a 

ajutorului nerambursabil de 45.104 euro; 
 CHIRIȚOIU ANDREI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu proiectul ”Achiziţie echipamente pentru 

fabricarea peleţilor din resturi vegetale”, cu o valoare a ajutorului nerambursabil de 42.411 euro; 
 DERATICON S.R.L., cu proiectul ”Modernizarea activităţii firmei S.C. DERATICON S.R.L.”, cu o valoare a 

ajutorului nerambursabil de 13.035 euro; 
 AGROTUR S.R.L., cu proiectul „Infiinţare vulcanizare în comuna Vetrişoaia”, cu o valoare a ajutorului 

nerambursabil 35.382 euro. 
 În ceea ce privește Măsura M3, prin intermediul acesteia au fost finanțate trei proiecte în domeniul non-agricol, în 

valoare cumulată de 120.000 euro, după cum urmează: 
 BOȘTIOG DĂNUȚ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu proiectul ”Înfiinţare atelier de tâmplărie Boştiog 

Dănuţ Întreprindere Individuală” în valoare de 40.000 euro; 
 PHOTOGRAPHERS TEAM S.R.L., cu proiectul ”Achiziţia de echipamente la PHOTOGRAPHERS TEAM S.R.L. 

din comuna Hoceni, judeţul Vaslui”  în valoare de 40.000 euro; 
 VOLO COMPLET-CLEAN S.R.L., cu proiectul ”Achiziţii echipamente pentru servicii de curăţenie în cadrul 

VOLO COMPLET-CLEAN SRL” în valoare de 40.000 euro 
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         GAL  
Moldo-Prut 

Vaslui 
M5/DI 5A ,6A  185,931.00 
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Vaslui M3/DI 2B ,6A 120.000,00 3.00 1280.000,00 

 

96.000,00 

 

  
Informații suplimentare despre proiectele finanţate prin GAL Moldo-Prut pot fi oferite de personalul GAL: 

 - direct  la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo- Prut, Sat Pădureni, str. Principală, Nr. 5, judeţul Vaslui; 
 - zilnic în intervalul orar 07:00 – 13:00, de luni până vineri; 
 - la tel: 0335/420.137; 
 - adresa de email: gal_moldoprut@yahoo.com; 
 - pagina de web a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo Prut www.galmoldoprut.ro. 

 

http://www.galmoldoprut.ro/

