
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU FURNIZAREA 

INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC ÎN TERITORIUL GAL CETATEA 

BUCOVINEI” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

 

  

În conformitate cu Fișa măsurii M7/6C și prevederile din 

Ghidul solicitantului aferent acestei măsuri, prin proiectul de 

față, Asociația GAL Cetatea Bucovinei, își propune achiziția de 

echipamente IT: 

• multifuncțional laser monocrom 

• laptop 

• multiboard 

pentru furnizarea informațiilor de interes public (atât în format 

editabil cât și în format tipărit) tuturor persoanelor interesate 

din teritoriul GAL Cetatea Bucovinei. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea teritorială echilibrată a 
economiilor și comunităților rurale 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Îmbunătățirea condițiilor de viață 
pentru populație prin achiziție de echipamente IT pentru accesul la 
informații de interes public; Asigurarea accesului la serviciile de bază, 
inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații în bandă largă. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în achiziția de echipamente IT 
(multifuncțional laser monocrom, laptop, multiboard) pentru furnizarea 
informațiilor de interes public (atât în format editabil cât și în format 
tipărit) tuturor persoanelor interesate din teritoriul GAL Cetatea 
Bucovinei. 
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920073E209313507659/29.05.2020 este de 37.785,70 lei, din care s-a 
solicitat la plată 37.785,00 și s-a decontat valoarea de 37.785,00 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Șcheia, Sat Sfântu 
Ilie, Județul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.20 

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

37.785,70  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

29.05.2020 – 14.10.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

ASOCIAȚIA „GRUPUL DE 
ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA 

BUCOVINEI”  

Date de contact: 
Telefon 0752069769  
Președinte FLUTUR ANDREI 
CRISTIAN 


