
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ținutul Zimbrilor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Dezvoltarea bazei logistice deținute de
Cooperativa Agricolă de Gradul II
„Rădăcini”

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect s-a dorit achiziționarea unui utilaj
agricol care să asigure baza logistică necesară
societății cooperative de a desfășura activități
agricole, echipamentul fiind menit să asigure
membrilor fondatori accesul la echipamente
specifice sectorului agricol, ce înglobează
tehnologii inovative care susțin practicarea
unei activități eficiente cu un impact negativ
redus asupra mediului înconjurător.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general al proiectul este reprezentat de
Creșterea competitivității agricultorilor locali din mediul
rural al Regiunii Nord-Est prin îmbunătățirea
performanței și eficienței activității de producție a
membrilor Cooperativei Agricole de Gradul II „Rădăcini”

• Obiectiv specific 1: Dezvoltarea bazei logistice a
cooperativei în vederea îmbunătățirii economice a
exploatațiilor deținute de membrii fondatori prin
achiziționarea unui ujtilaj modern de întreținere a
culturilor.

• Obiectiv specific 2: Creșterea numărului de salariați prin
crearea unui loc de muncă.

Obiective

• Utilaj achiziționat: Mașină de precizie 
pentru administrat amendamente 

• Loc de muncă creat
Rezultate

• Investiția realizată a contribuit la 
modernizarea tehnologiilor agricole utilizate 
la nivelul exploatațiilor existente pe 
teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, cooperativa 
urmând să fie un model de bune practici 
pentru agricultorii din zonă. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  sat 
Brusturi, comuna Brusturi, 

județul Neamț 

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 17

Domeniul de intervenție  2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

45.497,00 euro/

217.612,15 lei

Valoarea contribuției 
private  19.499,00 euro/

93.262,35 lei

Perioada de implementare a 
proiectului 10.03.2020-

21.08.2020

Beneficiarul proiectului 
Cooperativa Agricolă de 

Gradul II „Rădăcini”

Date de contact :Președinte 
Cooperativa Agricolă de Gradul 
II „ Rădăcini”-Gheorghiu Radu 

office@carpatagrom.ro tel: 
0745838542


