
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ținutul Zimbrilor 

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

•INSTALARE TANAR FERMIER EXPLOATATIA 
AGRI BIO GHINDAOANI SRL COM. 
GHINDAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ

Denumirea 
proiectului

• AGRI BIO GHINDĂOANI S.R.L.  are ca  profil 
cultura vegetală, ȋn special cultivarea 
legumelor ȋn spații protejate și ȋn câmp ,dar și 
cultivarea oleaginoaselor și a altor culturi 
anuale prin rotație. Deasemenea ȋn cadrul 
fermei există și  culturi permanente (meri, 
cireși, nuci, vii).   

Descrierea 
proiectului 

•
comercializarea producției obținute   
;creșterea randamentului și a productivității 
muncii prin achiziționarea  unor utilaje 
agricole și instalații noi; adaptarea la 
standardele sanitare și fitosanitare ale UE ;  
crearea unui loc de muncă ; Instruire 
profesională ȋn domeniu  ;menținerea 
domiciliului, sediului social și locului de 
muncă nou creat al tânărului fermier ȋn UAT 
Ghindăoani unde este ȋnregistrată 
exploatația ,ȋmbunătățirea managementului 
expoatației agricole ; existenta 
componentelor inovative. 

Obiective

•Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producţiei 
proprii;  participare curs pregatire 
profesionala de 360 ore;  a fost creat un loc 
de munca; ; participarea fermei la târgurile 
locale si expozitii, achizitia de echipamente 
IT, achizitia de seminte, instalatii de irigatii, 
folie de mulcire, achizitie masina de scos 
cartofi, echipament de irigat, folie acoperire 
solarii; au fost mentinute magajamentele in 
masurile de Agromediu si clima, Agricultura 
ecologica. 

Rezultate

•Prin acordarea finanțării nerambursabile 
prin intermediul M 2.4 GAL Ținutul Zimbrilor 
au fost atinse scopurile specifice domeniului 
de interventie : cresterea numarului de 
tineri care incep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de exploatatii si 
incurajarea tinerilor fermieri de a realiza 
investitii, reducerea sau stoparea migratiei 
fortei de munca tinere in strainatate, 
inovarea si tehnologizarea agriculturii din 
teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
GHINDAOANI, COMUNA 
GHINDAOANI, JUDEȚUL 

NEAMȚ

Perioada de programare   
2014-2020

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

(1) a (i)

Domeniul de intervenție

2 B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

119.575 lei/ 25.000 euro

Valoarea contribuției 
private  0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 14.04.2019-

13.10.2021

Beneficiarul proiectului 

AGRI BIO GHINDAOANI SRL

Date de contact 

Administrator Leonte Elena

tel: 0755/16.59.06

e-mail:

lili.leonte@yahoo.com


