
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ȚINUTUL ZIMBRILOR  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•DEZVOLTAREA FERMEI OBREJA V. TOADER 
I.I. COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

Denumirea 
proiectului

• Cresterea performantelor economice ale 
exploatatiei prin comercializarea productiei 
proprii-aceasta realizandu-se prin 
suplimentarea hranei albinelor prin 
deplasarea in pastoral  cu ajutorul platformei  
de transport auto a stupilor, pe care urmeaza 
sa o achizitioneze; achizitionarea unui teren 
arabil 0,72 ha; marirea efectivului  de albine  
de la 50 la 60 familii de albine.

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producţiei 
proprii; Valorificarea identității regionale și 
protecției mediului prin participarea fermei 
la piețele și târgurile locale, de asemenea  
prin acceptul pentru includerea fermei în 
cataloage de prezentare realizate de GAL, 
transformarea fermei în  locație de referință 
și includerea sa în circuitele educaționale și 
turistice din teritoriul  GAL Ținutul 
Zimbrilor;Creșterea randamentului și a 
productivității muncii. 

Obiective

•Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producţiei 
proprii in procent de 66,83% din valoarea 
primei transe de plata; marirea efectivului  
de albine  de la 50 la 60 familii de albine;
unei platforme auto; achizitie teren arabil 
0,72 ha; participarea fermei la târgurile 
locale, afost inclusa in cataloage de 
prezentare realizate de GAL, transformarea 
fermei în  locație de referință și includerea 
sa în circuitele educaționale și turistice din 
teritoriul  GAL Ținutul Zimbrilor conform 
acordurilor de asociere. 

Rezultate

•Prin acordarea finanțării nerambursabile 
prin intermediul M 2.1 GAL Ținutul Zimbrilor 
au fost atinse scopurile specifice domeniului 
de interventie : îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole 
și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor, în special în vederea creșterii 
participării pe piață și a orientării spre piață, 
precum și a diversificării activităților 
agricole. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
RAUCESTI, COMUNA  

RAUCESTI, JUDEȚUL NEAMȚ

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19(1) 

a) iii)

Domeniul de intervenție

2 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

69.952,48 lei/ 14.999,99 
euro

Valoarea contribuției 
private  0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 09.04.2019-

12.10.2020

Beneficiarul proiectului 

OBREJA V. TOADER I.I.

Date de contact 

Administrator Obreja Toader

tel: 0744/64.44.22

e-mail:

toader.obreja1961@yahoo.com



 


