
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• "Infiintare birou de activitati ingineresti si
consultanta tehnica SC Cadastru Mihailov SRL"

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul infiinteaza in mediul rural, in satul
Nifon, comuna Hamcearca, judetul Tulcea un birou
de activitati ingineresti si consultanta tehnica
pentru efectuarea de masuratori si lucrari
cadastrale destinate locuitorilor din teritoriu.
Reprezentantul legal are calificarea si
competentele necesare pentru a infiinta si dezvolta
aceasta afacere. Prin proiect se propune
dezvoltarea unei afaceri neagricole care sa
genereze venituri atat pentru firma pe care o
detine cat si pentru comunitatea locala.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului il reprezinta
diversificarea economiei rurale prin cresterea
numarului de microintreprinderi si intreprinderi
mici in sectorul neagricol din zonele rurale, in
vederea unei dezvoltari economice durabile,
crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in
spatiul rural.

Obiective

• Servicii prestate in procent de minim 30% din
valoarea primei transe de plata;

• Au fost achizitionate: sistem de calcul (unitate
centrala si 2 monitoare), un laptop, un copiator
A3, mobilier birou (2 birouri, scaune, mobilier
arhivare);

• A fost achizitionat un GPS;

• Au fost realizate campanii de promovare pentru
cresterea competitivitatii firmei prin distribuirea
a 400 de pliante si a 400 carti de vizita;

• Au fost create 2 noi locuri de munca cu contract
de munca pe perioada nedeterminata si norma
intreaga.

Rezultate

• Abordarea LEADER a facilitat impementarea
proiectului;

• Promovarea serviciilor a avut un impact pozitiv
in implementarea cu succes a activitatilor
proiectului

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
NIFON, COMUNA 

HAMCEARCA, JUDEŢUL 
TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

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

19, alin. (1), lit. a), ii

Domeniul de intervenție:

6 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 232.925 

lei/50.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

13.02.2018  - 09.01.2020

Beneficiarul proiectului: S.C.
CADASTRU MIHAILOV S.R.L.

Date de contact: 
MIHAILOV IONUT

tel: 0756391048; mail: 
cadastrumihailov@yahoo.com 


