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COMUNICAT DE PRESA 

DEMARARE IMPLEMENATARE PROIECT INTERNATIONAL 

 

In data de  8.10.2020, GAL Valea Prutului a semnat un nou contract de finantare pe Programul 

LEADER, componenta B -  Impelmentarea Activitatilor de cooperare ale GAL-urilor selectate. 

Proiectul international se va implementa pe teritoriul GAL-urilor partenere in proiect. Persoanele din 

teritoriul GAL Valea Prutului interesate de tematica proiectului sunt rugate sa se adreseze pe email 

galvaleaprutulu@gmail.com  

 

Titlul proiectului Pe urmele razesilor din Moldova 

ID-ul proiectului C1930B186T0191200007/8.10.2020 

Durata implentare 18 luni, 8.10.2020 – 08.03.2022 

Calitatea avută în proiect Partener 4/Beneficiar  

GAL-uri partenere GAL Tinutul Razesilor – lider proiect din judetul Neamt 

GAL Covarlui din judetul Galati 

GAL Ulmus Montana din  judetul Bacau 

GAL Stejarii Argintii din judetul Iasi 

GAL Colinele Moldovei din judetul Botosani 

GAL Sucevita-Putna din judetul Suceava 

GAL Lunca Ciuhurului din raionul Edinet, R. Moldova 

GAL Movila Magura din raionul Falesti, R. Moldova 

GAL Drumul Gospodarilor din raionul Riscani, R. Moldova 

GAL Urmasii lui Leonardo din raionul Limbenii Noi, R. Moldova 

GAL Rautu de Sus din raionul Riscani, R. Moldova 

Obiectivul proiectului Proiect de cooperare intre GAL-uri din Romania si R. Moldova care 

urmareste  elaborarea unui studiu istoric si etnografic in ceea ce priveste 

comunitatile de razesi din toata Moldova (identificarea trasaturilor 

razesilor, a obiceiurilor, traditiilor si mestesugurilor locale) si organizare de 

evenimente in teritoriile vizate 

Stadiul implementătii In derulare 

Rezultate parțiale sau 

finale 

Prin proiect sunt vizate urmatoarele domenii: 1. istoric - etnografic - va fi 

realizata o cercetare istorica si etnografica a asezarilor de razesi din 
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teritoriile GAL-urilor din Moldova; 2. tranfer de cunostinte in cadrul unor 

schimburi de experienta intre GAL-urile partenere; 3. cultural - educativ - 

va fi redactat un volum pe suport digital si o sinteza tiparita sub forma unei 

reviste; 4. Domeniul tehnologic TIC - va fi realizata o aplicatie informatica 

pe telefonul mobil; 6. Realizarea unei  pagini web; 6 Etnografic - vor fi 

realizate costume de razesi pentru fiecare GAL partener; 7. Cultural - 

participarea in cadrul unor evenimente cu prezentari legate de istoria, 

datinilor, mestesugurilor razesilor din Moldova. 

Valoarea totală a 

proiectului 

23.625 euro (112.998,37 lei) 

Sursa de finanțare FEADR, PNDR 2014 – 2020, axa LEADER, 19.3B 


