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INFORMARE DE PRESĂ 

 

Deschiderea primei sere hidroponice din județul Bihor 

 

 Directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Adrian 

CHESNOIU, a participat vineri, 20 iulie 2018, în localitatea Toboliu din județul Bihor, la 

inaugurarea unei sere legumicole pentru cultura de tomate în sistem hidroponic. Investiția 

aparține societății Valentino Land SRL, reprezentată de Robert Andrei MUNTEANU și a 

beneficiat de finanțare prin submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.  

 

 Valoarea totală a investiției contractate în 6 iunie 2017 se ridică la 729.096 euro, din 

care 489.339 euro reprezintă finanțarea nerambursabilă obținută din PNDR 2020. Din punct de 

vedere al tehnologiilor aplicate, investiția este una dintre cele mai importante din vestul și nord-

vestul României și este prima seră hidroponică realizată până în acest moment în județul Bihor. 

  

 „Proiectele finanțate prin PNDR sunt un început excelent pentru beneficiarii lor și în 

aceeași măsură sunt exemple foarte bune pentru tinerii antreprenori care vor fi încurajați să își 

pună în practică ideile, să revină în țară și să dezvolte investiții în mediul rural din România. Un 

exemplu foarte clar în acest sens este investiția din comuna Toboliu pe care o inaugurăm azi. La 

nivelul județului Bihor există deja 1.782 de beneficiari ai PNDR 2020 care au contractat fonduri 

nerambursabile în valoare de 174 de milioane de euro. Plățile efectuate către beneficiarii PNDR 

din Bihor au ajuns în acest moment la peste 70 de milioane de euro. În acest context, subliniez că 

este important ca solicitanții să știe de la început ce au de făcut, să gândească în perspectivă și 

nu să aplice doar pentru că îndeplinesc condițiile, ci pentru că au nevoie să ducă la bun sfârșit 

investiții care se pot dezvolta pe termen lung”, a precizat Directorul general al AFIR, Adrian 

CHESNOIU.  

 

În aceeași zi, Adrian CHESNOIU a efectuat o vizită de lucru în comuna Nojorid din 

județul Bihor la un beneficiar al submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea, 

comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole” din PNDR 2020. Investiția, care 

beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 2.499.996 euro, este în curs de finalizare și constă 

în crearea unui lanț alimentar integrat prin procesarea, sortarea, ambalarea și comercializarea 

legumelor. Contractul de finanțare a fost semnat pe data de 7 iulie 2016. În acest moment, 

proiectul este implementat în proporție de 90%. 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Investiția societății Valentino Land SRL, finanțată de AFIR prin sM 4.1 din cadrul PNDR 2020, 

presupune construcția și dotarea unei sere legumicole cu o suprafață de 2.688 mp și a 

spațiului tehnic aferent, pentru cultura de tomate în sistem hidroponic. De asemenea, prin 

proiect au fost prevăzute cheltuieli cu asigurarea utilajelor necesare serei, precum și pentru 

împrejmuirea perimetrului acesteia.  

Sera de tomate este dotată cu cele mai moderne sisteme existente pe piață. Printre dotările 

aferente serei se numără: cărucioare pentru recoltare, jgheaburi de cultură cu substratul 

aferent, echipamente pentru cântărire și etichetare, aparate automate pentru livrarea 

tomatelor etc. 

Sera este acoperită cu folie triplu stratificată în dublu strat și cu o pernă de aer pentru o izolare 

termică mai bună. Cultura în cadrul serei este în sistem hidroponic, în substrat de fibră de cocos 

și este asistată de o stație de fertilizare total automatizată. Ca urmare a implementării 

proiectului, societatea estimează o producție anuală de tomate de aproximativ 100.000 kg.  

Prin implementarea acestui proiect s-a asigurat crearea a 3 locuri de muncă, introducerea pe 

piață a produselor românești și creșterea prestigiului localității. 
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