
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 

 

 

•"Instalarea pentru prima dată a tânărului
fermier Dimu Cristian PFA"

Denumirea 
proiectului

•Dimu Cristian se inregistrează ca persoană fizică
autorizată la ORC sub denumirea de Dimu
Cristian PFA în mai 2016 și preia în administrare
prin contract de arendă o suprafață de 2,07 ha
în raza comunei Izvoarele, județul Tulcea, pe
care va cultiva ceapă. Solicitantul propune
comercializarea producției în procent de 25%
din valoarea primei tranșe, achiziția unui sistem
de irigare format din motopompă 60 mc/h +
coloană irigat prin aspersie 406 m și a unei
remorci auto minim 2500 kg, 2 punți și sistem de
frânare și a suplimentării forței de muncă în
cadrul exploatației.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivele obligatorii: comercializarea
producției proprii în procent de minimum 20%
din valoarea primei tranșe de sprijin;
participare la un curs de formare profesională.

• Obiectivele suplimentare: comercializarea
producției proprii în procent de 25% din
valoarea primei tranșe de sprijin; creșterea
randamentului și a productivității muncii;

Obiective

• Producție comercializată în procent de 32%
din valoarea primei tranșe, respectiv 9570
euro.

• Participare la un curs cu durata de 40 de ore;

• Creșterea randamentului și a productivității
muncii prin: achiziția unui sistem de irigare (1
motopompă minim 60 mc/h + coloană irigat
prin aspersie 406 m) și a unei remorci auto
(minim 2500 kg, 2 punți și sistem de frânare)
și crearea unui loc de muncă cu normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Rezultate

• Abordarea LEADER a facilitat implementarea
proiectului, creșterea randamentului și a
productivității muncii în cadrul fermei.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
IZVOARELE, COMUNA 
IZVOARELE, JUDEŢUL 

TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

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

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

Domeniul de intervenție:

2 B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 181.560 

lei/40.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

28.12.2017 - 19.02.2020 

Beneficiarul proiectului: 
DIMU CRISTIAN PFA

Date de contact: 
0746180239; mail:

dimucristianpfa@gmail.com 


