
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•”SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI 
FERMIER CIORNEI CONSTANTIN I.I. DIN COMUNA 
ERBICENI, JUDEȚUL IAȘI”

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul, Ciornei Constantin I.I., sediul social in 
sat Erbiceni, comuna Erbiceni, activitate principala 
conform CAEN Rev.2 - 0141 - Creșterea bovinelor de 
lapte. Titularul propune achiziția unei semanatori de
plante prasitoare, achiziția de vaci tineret femel și 
adaptarea la condițiile de mediu a fermei prin 
realizarea platformei necesare depozitării dejecțiilor 
din ferma proprie.

Descrierea 
proiectului 

•Producţie estimată a fi comercializată  până la 
acordarea tranşei a doua de sprijin (minim 5%)

•Amenajare platformă gunoi de grajd sau un alt 
sistem de gestionare a gunoiului de grajd cu 
respectarea normelor de mediu 

•Creșterea performanței economice a exploatației 
prin comercializarea producției proprii în procent 
de peste 6% din valoarea primei tranșe de plată, 
într-o perioadă de până la 33 luni. 

•Campanii de promovare a produselor pe piață prin 
crearea unei pagini dedicate pe mediile de 
socializare, într-o perioadă de până la 33 luni. 

•Creșterea randamentului exploatației și a 
producției estimate prin achiziționarea de animale 
din rasa Angus precum și achiziția unui 
echipament agricol performant, într-o perioadă de 
până la 33 luni

Obiective

•Valorificare producție vegetală și animală în procent 
de peste 100% din valoarea primei tranșe.

•Construirea platformei de gestionare a gunoiului de 
grajd.

•Creșterea suprafeței agricole din exploatație.
•Diversificarea producției in exploatație (carne, lapte, 

cereale).
•Comercializare suplimentară a producției in procent 

de încă 1% peste   procentul obligatoriu de 5%
•S-a creat contul pentru II Ciornei Constantin pe o 

platforma de socializare media; 
•Achiziții realizate: Bovine rasa Angus, Semănătoare 

plante prășitoare.

Rezultate

• Simplificarea birocrației
• Seriozitatea echipei a garantat finalizarea în 

condiții optime a proiectului

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
ERBICENI, COMUNA ERBICENI,

JUDEȚUL IAȘI

Perioada de programare   

2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

art. 19

Domeniul de intervenție  
2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

40.000,00 Euro

Valoarea contribuției private: 
0,00 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului:

01.10.2018 - 14.09.2021

Beneficiarul proiectului 
CIORNEI CONSTANTIN 

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Date de contact: 

CIORNEI CONSTANTIN
0759160907


