
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ___________________________________________________________   

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

•Înființarea și dezvoltarea cooperativei 
agricole ”Zimbrul” Ghindăoani

Denumirea 
proiectului

• Proiectul se referă la înființarea și dezvoltarea 
unei structuri asociative formată din 5 membri 
cu activități complementare: producție 
agricolă (legume, fructe, cereale, oleaginoase, 
carne și lactate) și marketing. Aceasta va pune 
la un loc resursele participanților și va atrage 
resurse noi astfel încât să crească capacitaea 
de producție și cifra de afaceri a fiecăruia, să 
creeze premisele pentru o dezvoltare pe 
termen lung. Se vor achiziționa utilajele 
necesare, se vor dezvolta competențele și 
capacitățile de producție, depozitare, 
procesare, ale membrilor, se va profesionaliza 
promovarea și comercializarea pe piața locală 
și pe lanțul scurt.

Descrierea 
proiectului 

• Înființarea unei structuri asociative 
integrate formate din 5 membri: Agri Bio 
Ghindăoani; Oniga Constantin PF; I.I Leonte 
D. Lileana; Măzăreanu Ioan PFA; Dreamax 
SRL

•Dezvoltarea piețelor prin lanțuri scurte

•Dotarea membrilor parteneriatului cu 
tractor 95 KP și mijloc de rtansport marfă

•Promovarea ofertei imaginii parteneriatului 

•Obținerea de comenzi pe piața locală 

•înființarea cooperativei 

Obiective

•Cunosterea activităților, exigenților și 
nevoilor fiecărui parteneri.

•Identificare noi clienți(Carreffour, Artima, 
Columbus Operational...)

•Utilizarea tractorului este soluția ideală 
pentru a avea eficiență și calitate iar 
furgonul este mijlocul de transport pentru 
marfa proaspătă a partenerilor.

•Recunosterea pe piață a produselor ale 
membrilor parteneriatului.

•Creșterea numarului de clienți.

•Obținerea certificatului de înregistrare a 
cooperativei CUI 45897039

Rezultate

• Prin acordarea finanțării nerambursabile 
prin intermediul măsurii M 1.2 GAL Ținutul 
Zimbrilor au fost atinse scopurile specifice 
domeniului de intervenție: creșterea 
comptitivității activității agricole, a 
diversificării activităților agricole, și prin 
creșterea calității produselor obținute.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
GHINDĂOANI, COMUNA 
GHINDĂOANI, JUDETUL 

NEAMT

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art.35

Domeniul de intervenție

1 B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

394.471,75 lei

82.473,71 euro

Valoarea contribuției 
private  36.131,36 lei

7554.12 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 11.06.2020 -

14.10.2022

Beneficiarul proiectului 
AGRI BIO GHINDĂOANI 

S.R.L.

Date de contact LEONTE 
ELENA

0755 165 906

lili.leonte@yahoo.com


