
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
Gumciu Tudor"

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune modernizarea exploatației
prin amenajarea unei platforme de depozitare a
gunoiului de grajd sau a unui plan/sistem de
gestionare a gunoiului de grajd, achiziția unui
tractor, a unei greble rotative, a unei remorci și a
unei cositoare pentru furaje, achiziții care vor
conduce la îmbunătățirea performanței generale a
exploatației agricole Gumciu Tudor PFA și la
creșterea productivității printr-o mai buna
gestionare a lucrărilor în cadrul fermei.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivele obligatorii: comercializarea
producției proprii în procent de minimum 20% din
valoarea primei tranșe de sprijin; amenajare
platforma de gestionare a gunoiului de grajd sau a
unui plan/sistem de gestionare a gunoiului de
grajd, conform normelor de mediu; pregatire
profesionala prin paticiparea la un curs de
instruire;

• Obiectivele suplimentare: creşterea
randamentului şi a productivității muncii.

Obiective

• Producție comercializată în procent de 104,10%
din valoarea primei transe de sprijin;

•A fost incheiat un contract de prestari servicii de
colectare, transport si prelucrare a gunoiului de
grajd.

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

•A fost achiziționat: un tractor 60 cp, o cositoare
rotativă 1,65 m, o remorcă 5 to și o greblă 4 roti.

Rezultate

• Abordarea LEADER stă la baza rolului GAL ca şi
potenţială sursă de obţinere a unor finanţări
destinate beneficiarilor privați în vederea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a comunităților
rurale și a creșterii calității managementului la
nivel de fermă.

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: 186.340 

lei/40.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

08.02.2018 - 09.03.2020

Beneficiarul proiectului: 
GUMCIU TUDOR PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA

Date de contact: 
0757173061; mail:

gumciutudorpfa@gmail.com 


