
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MUNŢIIMĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER
STRAT IONUȚ - COSMIN ÎN TERITORIUL MUNȚII
MĂCINULUI - DUNĂREA VECHE"

Denumirea 
proiectului

•STRAT IONUȚ-COSMIN P.F.A., deține o fermă cu 170
capete caprine în comuna Izvoarele sat Alba, Județul
Tulcea. Ca valoare producție standard conform
calculului valabil la momentul depunerii cererii de
finanţare, deține o exploatație agricolă cu
dimensiunea economică 16,525.22 SO. Solicitantul
cererii de finantare iși propune prin planul de afaceri
ca obiective obligatorii: comercializarea producției
proprii in perioada de implementare (anul 1 – anul
3) a proiectului mai mare de 6.000 euro ceea ce
poate justifica comercializarea producţiei proprii în
procent de peste 20% din valoarea primei tranşe de
sprijin.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivele obligatorii: comercializarea producţiei
proprii în procent de peste 20% din valoarea
primei tranşe de sprijin; pregătire profesională în
domeniu; amenajare platformă temporară a
gunoiului de grajd sau a sistemului de gestionare a
gunoiului de grajd.

• Obiectivele suplimentare: comercializare
producție proprie în procent de peste 25% din
valoarea primei tranșe de sprijin; creșterea
randamentului exploatației și a productivității
muncii; promovarea produselor fermei.

Obiective

• Producție comercializată în procent de peste
47% din valoarea primei tranșe, respectiv peste
14.000 euro.

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

• A fost încheiat un contract de prestări servicii de
colectare, transport și prelucrare a gunoiului de
grajd;

• A fost achiziționată o balotieră și un tanc de
răcire a laptelui de 1000 L;

• A fost realizat un site de promovare și
comercializare produse.

Rezultate

• Abordarea LEADER stă la baza rolului GAL ca şi
potenţială sursă de obţinere a unor finanţări
destinate beneficiarilor privați în vederea unei
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor 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 
ALBA, COMUNA IZVOARELE, 

JUDEŢUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

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

art. 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 - 27.08.2020

Beneficiarul proiectului: 
STRAT IONUT-COSMIN 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA

Date de contact: 

Tel: 0756544804;
mail:strationutcosmin@gmail.com


