
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 

 

 

•Instalarea tinerei fermiere Tofan Valentina
Întreprindere Individuală în exploatația
proprie din comuna Bîra, județul Neamț

Denumirea 
proiectului

•Tofan Valentina provine dintr-o familie care a locuit permanent
în mediul rural, intr-o zonă cu tradiție în cultura plantelor,
specializați pe legumicole. Din aceste considerente, a urmat
cursurile de calificare profesională ca lucrător în cultura
plantelor, iar în primăvara anului 2017 s-a înregistrat la
Registrul Comerțului și la APIA ca Întreprindere Indviduală.

•Arendașă de terenuri agricole pe raza teritoriului GAL, pe care
le-a inregistrat la APIA ca fiind cultivate cu legrume proaspete
încă din primăvara anului 2017 cu dovlecei, urmând ca în vara
anului 2017 să finalizeze perfectarea unui contract de arendare,
pe care în fapt îl preluase și cultivase cu mazăre pastai încă din
luna martie 2017.

•Prin acest proiect, Tofan Valentina și-a propus să
comercializeze producția de legume, să achizitioneze o freză de
sol cu latimea de lucru de 1,8 - 3 m si creearea unui website.

Descrierea 
proiectului 

•Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

•Comercializarea producției proprii;

•Creșterea randamentului exploatației si a productivității
muncii prin achiziționarea unei freze de sol;

•Crearea unui loc de munca.

Obiective

•Prin finalizarea proiectului, Tofan Valentina Întreprindere
individuală, a obținut următoarele rezultate:

•Și-a achiziționat o freză de sol necesară la efectuarea
lucrărilor agricole;

•S-a creat un loc de muncă;

• Îmbunătățirea abilităților organizatorice prin creșterea
productivității muncii și scăderea cheltuielilor;

•Valorificarea integrală a capacității de producție a
exploatației ;

•Creșterea continuă a randamentului resurselor utilizate,
prin aplicarea tehnologiilor moderne, a mijloacelor tehnice
de perfecționare și a nepoluării mediului prin reziduri;

•Creșterea competitivității pe piață;

•Obținerea unor produse agricole de calitate .

Rezultate

•Necesitatea creșterii numărului de tineri care încep
pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de
exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza
investișii;

•Acordarea unei importanțe mai mari pentru reducerea
sau stoparea migrației forței de muncă tinere în
străinătate;

•Inovarea și tehnologizarea agriculturii în teritoriul GAL
Podișul de Nord al mBârladului;

•Redefinirea criteriilor de selecție astfel încât să permită
admiterea noilor fermieri cu idei de proiecte
inovatoare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: sat 
Negrești, comuna Bîra și sat 

Stănița, comuna Stănița
județul Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

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

litera (a) pct. (i)

Domeniul de intervenție  
DI: 2B) Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și în 

special, a reînoirii generațiilor

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

25.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 

0,00 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 23.08.2018-

26.05.2021

Beneficiarul proiectului:
Tofan Valentina 

Întreprindere Individuală

Date de contact:Tofan 
Valentina, tel. 0761037736, 

email:
valentinatofan1980@yahoo.com


