
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 TÂNĂR FERMIER CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI 
AGRICOLE ZAVALICHI ELENA-MĂDĂLINA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CU SEDIUL ÎN SAT 
DUMBRAVA NR. 285, COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ

Denumirea 
proiectului

• Prin intermediul proiectului solicitantul s-a instalat 
ca șef al exploatației agricole Zavalichi Elena-
Mădălina Întreprindere Individuală. Preluarea 
exploatației s-a realizat integral de la propria 
persoană fizică. Solicitantul a preluat o exploatație  
în suprafață de 4.70 ha pe care a avut înființate în 
anul 0 culturi de floarea-soarelui, grâu, porumb, 
legume proaspete anuale și tomate în solarii. Prin 
intermediul planului de afaceri solicitantul și-a 
propus dotarea exploatației cu utilaje agricole 
necesare creșterii productivității muncii și a 
dimensiunii explotației prin înființarea culturii de 
legume proaspete anuale și pe alte suprafețe de 
teren. 

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea performanțelor economice ale exploatației 
agricole față de anul 0, prin comercializarea producției 
proprii. 

•Pregătirea profesională în domeniu 

•Crearea a cel puțin unui loc de muncă

•Existența componentelor inovative(valorificarea 
identității regionale) sau de protecția mediului

•Îmbunătățirea managementului exploatației agricole 

•Creșterea randamentului și productivității muncii

•Campanii de promovare a produselor pe piață. 

Obiective

• Creșterea performanțelor economice ale exploatației 
prin comercializarea producției proprii în procent de 
peste 47,12 % din valoarea primei tranșe de plată.

•Absolvirea cursului de pregătire profesională„Lucrător 
în cultura plantelor” cu durata de 360 de ore.

• A fost creat un loc de muncă cu normă întreagă.

• Valorificarea identității regionale prin utilizarea siglei 
Produs în Ținutul Zimbrilor pe lădițe și pe elemente de 
promovare folosite în desfășurarea activițătii  

•Participarea la activitatea de instruire cu titlul 
„Formare și transfer de cunoștințe” pe teritoriul GAL 
Ținutul Zimbrilor

•Achiziționarea unui tractor cu putere maximă de 45 
cp, a unui plug cu două cormane, a unei mașini de 
bilonat furtul și folie , a unei mașini de erbicidat și a 
unei freze rotative

•Realizarea campaniilor de promovare a produselor pe 
piață prin crearea și administrarea unei pagini pe o 
rețea de socializare și prin participarea la târgurile de 
profil din teritoriu.

Rezultate

•Prin acordarea finanțării nerambursabile pentru 
instalarea tinerilor fermieri a fost atins scopul măsurii 
2.4 și anume creșterea numărului de tineri care încep 
pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi de 
exploatații precum și încurajarea tinerilor fermieri de a 
realiza investiții, reducerea sau stoparea migrației forței 
de muncă tinere în străinătate, inovarea și 
tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  sat 
Dumbrava nr. 285, comuna 

Timișești, județul Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

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

alin 1 lit a pct i

Domeniul de intervenție  2B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

25.000 euro/119.575 lei

Valoarea contribuției 
private  0 lei

Perioada de implementare a 
proiectului 16.04.2020-

03.12.2021

Beneficiarul proiectului 
Zavalichi Elena-Mădălina 
Întreprindere Individuală

Date de contact

Zavalichi Elena-MădălinaTitular ÎI

0787 374  080

madalinazavalichi09@gmail.com


