
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ținutul Zimbrilor 

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

• Cresterea competitivitatii si dezvoltare 
economica a I.I. Celus Irina

Denumirea 
proiectului

• Prin intermediul acestui proiect, beneficiarul 
CELUS IRINA I.I.  și-a propus dezvoltarea 
fermei  prin mărirea efectivului de familii de 
albine din fermă  și creșterea performanțelor 
economice  prin comercializarea producției 
proprii, cresterea randamantului si a 
productivitatii munciiprin achizitionarea de 
echipamente. De asemenea, beneficiarul și-a 
propus participarea periodică cu produse 
realizate prin modernizarea fermei la piețele și 
târgurile locale organizate pe teritoriul GAL și 
valorificarea producției prin lanțurile scurte 
create la nivel de GAL. 

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
Cresterea competitivitatii si dezvoltare economica a 
fermei

•Obiectivele obligatorii ale proiectului sunt:    Creșterea 
performanțelor economice ale exploatației, prin 
comercializarea producției proprii și Valorificarea 
identității regionale;

•Obiectivele suplimentare ale proiectului sunt: 
Îmbunătățirea managementului exploatației agricole și 
Creșterea randamanetului și a productivității muncii 
prin achiziționarea de echipamente și utilaje necesare 
desfășurării activității în fermă. 

Obiective

• Creșterea performanțelor economice prin 
comercializarea producției proprii în procent de 57,59% 
din valoarea primei tranșe de plată, mărirea efectivului 
de familii de la 15 de familii în anul 0 la 20 de familii la 
finalul implementării proiectului, achiziționarea unui 
gard electric cu panou solar, atomizor, motopompa 
apa, motocositoare cu masa. A fost amenajat in livada 
un sistem de irigatii si au fost amplasati stalpi de 
sustinere.  și beneficiarul a participat la sesiunea de 
instruire cu tematica Managementul general al fermei, 
Management pe filiera produselor agricole, 
Management in agricultura, Management, inovatie si 
protectia mediului.

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 
Răucești, comuna Răucești,  

județul Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

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

alin 1 lit a pct iii)

Domeniul de intervenție 

2 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

69.952,50 lei/ 15.000 euro

Valoarea contribuției 
private  0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 03.04.2019-

13.10.2021

Beneficiarul proiectului 
Celus Irina Întreprindere 

Individuală

Date de contact

Titular II: Celus Irina

tel: 0749 163159, e-mail: 
celusmihaela@yahoo.ro


