
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

        Proiect finanțat prin FEADR 

  

 

• Înființare firmă catering în orașul Negrești,
județul Vaslui

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect, solicitantul și-a propus înființa-
rea unei firme de catering în orașul Negrești, 
prin oferirea de produse / servicii care vor 
contribui la identitatea regională prin materia 
primă utilizată (produse din ferma proprie), 
dar și prin procedeul de preparare (rețete 
vechi din zona Negreștiului)

Descrierea 
proiectului 

• Crearea serviciilor prestate de microîntre-
prinderi pentru populația rurală.

• Dezvoltarea resursei umane.

• Creșterea competitivității și protecția 
mediului în cadrul GAL Ștefan cel Mare. 

• Promovarea activității de catering prin oferi-
rea de servicii care vor contribui la crearea 
identității regionale GAL Ștefan cel Mare.

Obiective

• Pentru desfășurarea activității de catering
au fost achiziționate un număr de 26 active
tangibile.

• Au fost realizate acțiuni de promovare: ma-
teriale publicitare, ambalaje inscripriționate, 
anunț în ziar.

• Au fost prestate servicii în valoare de 
57.731,00 lei.

Rezultate

• Singura șansă de dezvoltare a comunităților mici sunt 
investițiile cu fonduri europene. Aceste comunități 
merită servicii, produse de calitate, servicii care nu 
pot fi oferite decât prin implementarea unor proiecte 
necesare în comunități, sustenabile și implementate 
de oameni cu inițiativă.

• Selecția proiectelor este foarte importantă, dincolo 
de punctajul primit.

• Sistemul 75% din bani în avans pentru implementare 
și 25% din bani după atingerea indicatorilor este 
motivant, aduce plus-valoare proiectului și stimulează 
pentru dezvoltare.

• O lecție învățată este că faza de elaborare a 
proiectului (împreună cu consultantul) este 
definitorie, deoarece trebuie acordată o importanță 
foarte mare obiectivelor scrise și asumate, indicatori-
lor, sustenabilității proiectului, lucrurilor neprevăzute 
care pot aparea.

• Documentarea, înainte de scrierea proiectului, cu 
privire la afacerea ce urmează a fi implementată este 
obligatorie, pentru a cunoaște cât mai mult din ceea 
ce înseamnă piață, servicii, clienți, contabilitate, 
achiziții, etc.

• Mi-aș dori ca GAL-ul să dispună de sume mai mari, 
sume pe care să le pună la dispoziția comunităților, 
sumele alocate proiectelor să fie de valori mai mari 
(până la 200.000 Euro) și, în general, sume mai mari 
alocate mediului privat.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

oraș Negrești, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 33, 

județul Vaslui

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

163.047,50 Lei

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei

Perioada de implementare a 
proiectului: 

25.04.2018 - 20.08.2019 

Beneficiarul proiectului: 

Popa C. Elena-Laura 
Întreprindere Individuală

Date de contact: 

Popa Elena-Laura

Tel.: 0724.853.165


