
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ȚINUTUL ZIMBRILOR  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Infiintare fabrica brichete din paie si 
rumegus in sat Dumbrava, comuna 
Timisesti, judetul Neamt 

Denumirea 
proiectului

• solicitantul - MATIM AGROBRICHET SRL 
doreste sa infiinteze o activitate de productie
în mediul rural și dorește să dezvolte o 
activitate neagricola, respectiv fabricarea de 
brichete din paie si rumegus.

• va achizitiona echipamente noi - o presa de 
brichetat

• va crea un loc de muncă

• va promova activitatea sa prin oferirea de 
produse care vor contribui la crearea 
identitatii regionale in teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor.

Descrierea 
proiectului 

•1. Diversificarea economiei rurale prin 
cresterea numarului de microintreprinderi si 
intreprinderi mici in sectorul neagricol din 
zonele rurale, in vederea unei dezvoltari 
economice durabile, crearii de locuri de 
munca si reducerii saraciei in spatiul rural

• 2. Dotarea firmei prin acgizitia de utilaje si 
echipamente necesare derularii activitatii de 
productie

•3. Eficientizarea activitatii societatii.

•4. Promovarea activitatii societatii prin 
oferirea de produse care vor contribui la 
crearea identitatii regionale GAL Tinutul 
Zimbrilor 

•5. Comercializarea productiei obtinute in 
procent de minim 12% din valoarea primei 
transe de plata

Obiective

•s-a dotat firma cu o presa de brichetat
necesara desfasurarii activitatii;

•s-a facut promovarea firmei si a produselor
oferite, pe pagina de facebook creata, pe 
site GAL, carti de vizita, flyere, revista, 
contracte.

•s-a creat un loc de munca.

•s-a comercializat productia obtinuta in 
procent de 12,60% din valoarea transei 1 

Rezultate

• Prin acordarea finantarii nerambursabile 
prin intermediul M 4.1 GAL Tinutul Zimbrilor 
au fost atinse scopurile specifice domeniului 
de interventie:facilitarea diversificarii, a 
infiintarii si dezvoltarii de inteprinderi mici, 
precum si crearea de locuri de munca.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  Sat
Dumbrava, com. Timisesti, 

jud. Neamt

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție 

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

163.222,50 lei/35.000 euro

Valoarea contribuției 
private  0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 22.08.2019-

02.07.2021

Beneficiarul proiectului 
MATIM AGROBRICHET SRL

Date de contact: MORUZI 
ALEXANDRU-THEODOR, tel 

0749139736

e-mail: matimagrobrichet

@yahoo.com


