
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Locală” 

Localizarea proiectului: Sat Copăcel,  
Comuna Hârseni, Județ: Brașov 

Perioada de programare    

2014-2020 

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305, art.35, alin.1 și alin. 2 

Domeniul de intervenție 

 3A  

Valoarea finanțării nerambursabile 
5.250,69 euro 

Valoarea contribuției private   

0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului  conform contract de 
finanțare 28.01.2019- 28.01.2020 

Beneficiarul proiectului  

LUPOAEA-PETREA I.M. ELENA 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

 

Date de contact  

tel 0741430796 

e-mail       
elena.petrea.ro@gmail.com 

 

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI 

         Proiect finanțat prin FEADR 

 

•PARTENERIAT PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI 
COOPERATIVE AGRICOLE ÎN LOCALITATEA 
COPĂCEL  

Denumirea 
proiectului 

• Prin implementarea proiectului se dorește 
favorizarea competitivității agriculturii. Prin 
activitățile propuse Partenerii proiectului își 
propun înființarea unei cooperative agricole și 
realizarea unei documentații de finanțare 
pentru o altă sursă de finanțare. Proiectul care 
se dorește implementat propune, înființarea, 
promovarea și dezvoltarea unei forme 
asociative între actorii locali în scopul 
comercializării produselor agroalimentare 
potrivit conceptului de piață locală, bazată pe 
lanțuri scurte de aprovizionare.  

Descrierea 
proiectului  

• Obiectivele acestui proiect sunt: - Promovarea 
și informarea/documentarea  fermierilor din 
comună, prin atragerea unor intreprinzători în 
cooperativa ce va lua ființă, prin exemplul de 
bune practicii; - Înființarea cooperativei 
agricole. 

 

Obiective 

 

•3 evenimente de informare pe tema 
importanței înființării formelor asociative , ce 
reunesc interesele fermierilor și micilor 
producători 

•Tipărire materiale de promovare afișe, pliante, 
pixuri nepersonalizate, mape , 1 roll-up. 

•Înființarea cooperativei agricole - Ținutul 
Făgărașului 

•Realizarea unei documentații de finanțare 
pentru o altă sursă de finanțare.  

Rezultate 

•Este dificil de a înființa o Cooperativă fără un 
suport financiar, reprezentat în cazul nostru 
de fondurile europene. Mentalitățile sunt 
învechite, tributare trecutului, acestea 
împiedicând  micii producători să se asocieze 
și să devina competitivi pe o piață din ce în ce 
mai concurențială.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 


