
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală  Moldo-Prut  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•“Infiintare fabrica de brichete din resturi 
vegetale Chiritoiu Andrei-Florin PFA” 

Denumirea 
proiectului 

•Proiectul presupune realizarea unei fabrici de 
brichete din resturi vegetale, pe teritoriul 
comunei Stanilesti, ceea ce determina o 
crestere a economiei locale, cat si scaderea 
numarului de persoane aflate in somaj, prin 
angajarea unui muncitor. 

• Chiritoiu Andrei-Florin PFA a creat o fabricia 
pentru producerea si comercializarea de 
brichete si peleti, care sa foloseasca o 
tehnologie pentru valorificarea biomasei solide 
agricole, in vederea obtinerii de energie curata 
si a reducerii de gaze cu efect de sera. S-au 
achitionat prin proiect o serie de echipamente: 
tocator paie, moara cu ciocanele cu suflanta, 
snec trasportor separator magnetic, presa de 
brichetat electrica, presa cu tablou electric. 

 

Descrierea 
proiectului  

 

•Principalul obiectiv al solicitantului il 
constituie achizitia unei linii de productie a 
brichetelor pentru producerea de brichete 
din paie, avand in vedere cresterea 
economiei locale prin diversificarea 
activitatilor non-agricole din spatial rural. 

•Obiectivele specifice ale proiectului: Crearea 
de  locuri de munca , Stimularea mediului de 
afaceri din mediul rural, diversificarea 
activitatilor din domeniul non-agricol, 
facilitand accesul populatiei rurale la o 
varietate de bunuri si servicii, aflate in special 
in mediul urban. 

Obiective 

 

•Proiectul presupune realizarea unei fabrici de 
brichete din resturi vegetale, pe teritoriul 
comunei Stanilesti, ceea ce determina o 
crestere a economiei locale, cat si scaderea 
numarului de persoane aflate in somaj, prin 
angajarea unui muncitor. 

•In urma implementarii proiectului propus, la 
nivelul PFA-ului se va determina o crestere 
atat economico-financiara, cat si sociala. 

 

Rezultate 

• Cu toate ca implementarea proiectului 
necesita alocarea unui timp suplimentar din 
parte beneficiarilor, atragerea de fonduri 
europene in randul populatiei rurale este 
esentiala pentru dezvoltarea pe piata 
regionala. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Gura Vaii, comuna 

Stanilesti, judetul VASLUI 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art. 19, 

alin. 1. litera (b) 

Domeniul de intervenție  

 5C, 6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

42.411 euro 

Valoarea contribuției 
private  4.713 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 03.12.2018 - 

14.10.2019 

Beneficiarul proiectului  

Chiritoiu Andrei-Florin PFA 

Date de contact  

Telefon: 0765333112 

Mail: 
andrei_florin21@yahoo.co

m 


