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Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

        Proiect finanțat prin FEADR 

  

 

• INSTALAREA TÂNĂRULUI ÎNTREPRINZĂTOR
ALBU DAN-ANDREI CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE
AGRICOLĂ

Denumirea 
proiectului

•Provenit din mediul rural, tânărul ALBU
DAN-ANDREI își dorește să se dezvolte și
pe alt palier, să își depășeasca situația de
angajat, ducând agricultura la un nou nivel.
PFA ALBU DAN-ANDREI și-a început
activitatea pe cont propriu în luna aprilie
2018, când a preluat integral exploatația
bunicului, cu o suprafață de teren
extravilan de 2,6499 ha. Extinderea
fermei agricole şi dezvoltarea abilităţilor de
management a conducătorului fermei vor
duce la creşterea veniturilor prin
economiile realizate din obţinerea unei
producţii mari, din creşterea productivităţii
muncii şi din adoptarea unor noi strategii
de management a fermei.

Descrierea 
proiectului 

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

• Reducerea sau stoparea migrației forței
de muncă tinere în străinatate.

•Inovarea și tehnologizarea agriculturii din
teritoriul GAL Ștefan cel Mare

Obiective

•comercializarea productiei proprii

•achiziție motocultor cu remorca

•Modernizare exploatatie prin dezvolte
unei exploatații ecologice, folosind
îngrașminte( se va utiliza gunoi de grajd)
și insecticide / tratamente naturale;

Rezultate

•Îmbunătățirea strategiei de management a 
timpului în desfășurarea activităților agricole

•Respectarea etapelor stabilite în planul de 
afaceri

•Dezvoltarea pe plan social și profesional din 
punct de vedere a unui viitor antreprenor. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

sat Chiperești, comuna 
Țuțora, județul Iași

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

116.462,50 Lei

Valoarea contribuției 
private:  

0 Lei

Perioada de implementare a 
proiectului: 

17.09.2018 - 26.08.2020 

Beneficiarul proiectului: 

ALBU DAN-ANDREI 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ

Date de contact 

ALBU DAN-ANDREI

Tel.: 0746.902.713


