
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

  

 

• Modernizarea S.C. Sepro Complete 
Building Services  S.R.L., prin achiziția unui 
utilaj modern, în vederea dezvoltării 
economice durabile în mediul rural 

Denumirea 
proiectului

• Prin implementarea acestui proiect a fost 
achiziționat un utilaj (miniexcavator) care este 
operat de personal specializat. Pentru o 
utilizare eficientă a acestuia, în condiții de 
rentabilitate maximă, societatea a creat, prin 
intermediul proiectului, un loc de muncă cu 
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, 
urmărind ca firma să poată desfășura 
activitatea în condiții optime, conform codului 
CAEN finanțat, respectiv 4312 - Lucrari de 
pregătire a terenului.

Descrierea 
proiectului 

• Diversificarea economiei rurale prin 
creșterea numărului de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol.

• Firma își propune să ofere servicii de calitate 
destinate clienților de pe teritoriul GAL.

• Crearea infrastructurii - prin achiziția 
utilajului nou, modern și inovativ, necesar 
desfășurării activității propuse, firma contri-
buie și la dezvoltarea infrastructurii din zonă.

• Dezvoltarea capitalului uman.

Obiective

• Miniexcavatorul a fost achiziționat la 
valoarea de 27.000 Euro.

• Un loc de muncă nou creat și implicit 
reducerea ratei șomajului la nivel local.

• Îmbunătățirea mediului de afaceri prin 
dezvoltarea productivității 
microîntreprinderii solicitante.

• Achiziția unui utilaj inovativ.

Rezultate

• Importanța detaliilor în vederea depunerii 
și implementării proiectului.

• Capacitatea de a lucra cu diverse persoane 
în vederea implementării proiectului.

• Reducerea numărului de verificări 
(repetarea aceleiași evaluare de către 
entități diferite GAL, OJFIR, CRFIR etc.).

• Suplimentarea bugetelor în vederea imple-
mentării unor proiecte cu bugete mai mari.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

comuna Aroneanu, sat 
Aroneanu, nr. 12, str. Sfântu 

Nicolae, județul Iași

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: 

29.03.2018 - 13.03.2019 

Beneficiarul proiectului: 

S.C. Sepro Complete 
Building Services  S.R.L.

Date de contact: 

Munteanu Paul Sorin

Tel.: 0742.420.715


