
 

 

  Andreea Urse – centru de colectare şi prelucrare  

   de plante în comuna Ghimpați, județul Giurgiu 

 
 

Iniţiator 

 Andreea și-a demonstrat spiritul antreprenorial încă de la 19 ani, când a fondat prima 

ei afacere în oraşul natal Alexandria. Aceasta a constat în promovarea produselor şi 

serviciilor locale prin intermediul unui catalog distribuit gratuit; 

 un alt proiect demarat a fost înființarea unei rețele de publicitate la bloc care, după 2 

ani de la inițierea proiectului, numără 600 de panouri și peste 80 de clienți. 

 

Ideea de afacere în Fabricat în Tara lui Andrei  

 S.C. Eco Herbal S.R.L., afacerea socială pe care își doreşte să o înfiinţeze cu finanţarea 

Petrom, urmăreşte dotarea și amenajarea unei secții de colectare și prelucrare de 

plante medicinale și aromatice și deshidratare de legume rădăcinoase în comuna 

Ghimpați, județul Giurgiu.   

 

Impactul în comunitate al afacerii Fabricat în Țara lui Andrei 

 crearea a 7 locuri de muncă în cadrul afacerii sociale, urmând ca în 5 ani de activitate 

să ajungă la 16 angajați permanenți cu normă întreagă;  

 implicarea a cel puţin 30 de localnici din comunitatea Ghimpați în cultivarea terenurile 

libere din gospodăriile proprii însumând 7,5 hectare de teren;  

 asigurarea unui venit de minim 500 lei/lună pentru recoltă de la 1 ha de teren cultivat 

pentru fiecare gospodărie implicată; 

 diversificarea gamei de produse oferite clienţilor, astfel încât ei să poată achiziționa 

peste 500 de tipuri de plante; 

 dezvoltarea componentei educaţionale şi a spiritului conservării meşteşugurilor 

tradiţionale. 

 

Ingrediente naturiste de la gospodari locali 

 afacerea socială din comuna Ghimpaţi valorifică terenurile nefolosite din gospodării; 

 se oferă o oportunitate persoanelor din zonă pentru a deveni producători prin 

furnizarea în mod gratuit a serviciilor de training specializat în cultivarea și recoltarea 

plantelor medicinale și aromatice; 



 

 S.C. Eco Herbal S.R.L. va asigura gratuit materialul semincer pentru înființarea 

primelor culturi și monitorizarea permanentă a culturilor de către un inginer 

horticultor, angajat al afacerii sociale. 


