
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin FEADR 

 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de 

Acțiune Locală Dealurile Tarnavelor 

Denumirea 
proiectului 

 

Descrierea 
proiectului 

 
 
 
 

Obiective 

• Consilierea unui număr de 80 de producatori și procesatori 
agricoli din teritoriul GAL Dealurile Târnavelor, în vederea 
aderării la forme asociative; 

• Înființarea minimum a unei forme asociative cu 
personalitate juridică – societate cooperativa 
agricolă/cooperativă agricolă/grup de producători, în 
teritoriul GAL Dealurile Târnavelor și devoltarea acesteia 
prin întocmire plan de afaceri /plan de marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rezultate 

• 4 seminarii de informare și difuzare de cunoștințe 
organizate cu participarea a minim 80 de participanți 

• 1 seminar de informare și difuzare de cunoștințe specific 
organizat cu minim 20 de participanți 

• 1 vizită de studiu realizată la Cooperativa Agricolă Lunca 
Someșului Mic 

• 1 vizită de studiu realizată la Asociația de Promovare a 
produselor tradiționale de pe Valea Gurghiului, localitatea 
Ibănești, jud. Mureș 

• o formă asociativă înființată: Cooperativa 
Agricola Dealurile Tarnavelor 

• 1 Plan de marketing elaborat pentru cooperativa, care a stat 
la baza depunerii unui proiect pe masura de lanturi scurte 
alimentare din SDL GAL DT 

• 250 pliante, 20 afișe și 250 broșuri; 

• 3 comunicate de presă publicate în presa scrisă locală și în 
format online; 

 
 

 
 
 
 
 

 
Lecții învățate/ 

recomandări 

• ,,Micii producători prezintă, încă, un anumit grad de 
reticență atunci când se discută despre asociere. 
Stabilirea obiectivelor unei structuri asociative rămâne 
punctul de pornire al discuțiilor în vederea înființării pe 
cale legală. Principala motivație pentru asociere rămâne 
perspectiva accesării unor măsuri de sprijin financiar. 
Decizia de a face parte din forma asociativă nou- 
înființată a fost bazată în principal pe puterea exemplelor 
de bune-practici. Fermierii sunt mai puțin interesați de 
partea teoretică a ceea ce presupune comercializarea de 
produse și mai axați pe exemple concrete, preferând ca 
structurile ascociative să apeleze ulterior la servicii de 
specialitate”, Gherghiceanu Nicolae Cristian. 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

 
Perioada de programare 

2014-2020 

Beneficiarul proiectului 
FUNDATIA ADEPT 

TRANSILVANIA 

Localizarea proiectului: 
Saschiz, nr. 165, jud. Mureș 

Domeniul de intervenție 

1 A 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : art. 5 

 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

18.829,40 EURO 

Valoarea contribuției 
private 0   

Perioada de implementare a 
proiectului: 

august 2019- septembrie 
2021 

Date de contact : 

0748 200 088 

Gherghiceanu Nicolae 
Cristian 

• Promovarea structurilor asociative agricole la nivelul 
teritoriului GAL Dealurile Târnavelor în vederea valorificării și 
comercializării producției și produselor la comun 

• Cooperare și asociere în GAL Dealurile Târnavelor 
COOPAGALDT 



 


