
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală „Asociația Podișul de Nord al Bârladului„  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Îmbunătățirea performanțelor economice
și modernizarea exploatației Blaj I. Marcel,
comuna Bîra, județul Neamț

Denumirea 
proiectului

•Prin implementarea acestui proiect solicitantul are ca scop
principal creșterea producției exploatației, acest lucru
realizându-se prin asigurarea condițiilor optime pentru bovine
prin:

•amenajarea platformei de gunoi de grajd;
•participarea la un curs organizat de către un formator

autorizat;
•achiziționarea unui tractor agricol;
•comercializarea producției proprii în procent de minim 20%

din valoarea primei tranșe de sprijin;
•participarea la campanii de promovare a produselor pe piață;
• adaptarea la standardele Uniunii Europene.

Descrierea 
proiectului 

•Îmbunătățirea performanțelor economice și
modernizarea exploatației agricole;

•Creșterea randamentului și productivității muncii prin
achiziționarea unui tractor;

•Respectarea standardelor comunitare aplicabile;

•Comercializarea producției proprii;

•Favorizarea competivității agriculturii.

Obiective

•Prin finalizarea proiectului, Blaj I. Marcel Paersoană Fizică
Autorizată a obținut următoarele rezultate;

•Au crescut performanțele economice ale exploatației prin
achiziționarea unui tractor, utilajul fiind un bun necesar
pentru asigurarea productivității, un randament al muncii
ridicat cu posibilitatea diversificării activităților agricole și
creșterii calității produselor obținute;

• Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul conducerii unei
ferme, a unei gestionări mai bune a resurselor materiale,
financiare și umane, a îmbunătățirii activității din toate
punctele de vedere, prin respectarea standardelor
naționale și comunitare ;

•Amenajarea platformei de gunoi de grajd la standardele
U.E .

Rezultate

•Necesitatea realizării unei baze de date pe pagina web a GAL cu
operatori economici cu experiență și expertiză dovedită în
relația indirectă cu AFIR, care pot fi recomandați beneficiarilor
cu scopul de a garanta servicii de consiliere eficiente, pe teme
specifice;

• Intensificarea animării teritoriului prin inițierea unor seminarii
de informare care să contribuie la imbunătățirea comunicării și
participării părților interesate pentru a înțelege mai bine
nevoile acestora și pentru a încerca modificarea criteriilor de
selecție;

•Acordarea unei importanțe mai mari pentru promovarea
proiectelor care urmăresc îmbunătățirea marketing-ului
produselor interne;

• Inovarea și tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: sat 
Rediu, comuna Bîra, județul 

Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție  
DI: 2A) Îmbunătățirea 

performanțelor economice

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

12.500 euro

Valoarea contribuției 
private: 

0,00 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 26.07.2018-

14.01.2021

Beneficiarul proiectului: Blaj 
I. Marcel Persoană Fizică 

Autorizată

Date de contact:Blaj Marcel 
, tel. 0764561866


