
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 

 

 

•"ÎNFIINȚAREA FERMEI VEGETALE PASTRICI
LURENȚIU PFA"

Denumirea 
proiectului

• Pastrici Laurențiu deține în arendă o
suprafță de 4,7 ha teren arabil cultivat cu: 2
ha legume proaspete 2.7 ha cereale. Prin
proiect acesta își propune îmbunătățirea
managementului exploatației agricole,
creșterea competitivității economice. Se vor
achiziționa utilaje agricole pentru reducerea
costurilor și pentru creșterea producției
exploatației agricole.

Descrierea 
proiectului 

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

• Obiective suplimentare: creșterea suprafeței
exploatației agricole; achiziția de utilaje
agricole; folosirea de soiuri autohtone.

Obiective

• Producție comercializată în procent de peste
20% din valoarea primei tranșe, respectiv
7.661 euro;

• Participare la curs de formare profesională -
antreprenor în domeniul agricol;

• Creșterea suprafeței exploatației agricole
prin achiziția a 2 ha teren agricol;

• Achiziție de utilaje agricole: un disc și u
tăvălug;

• Pentru înființarea culturilor a fost
achiziționată sămânță din soiuri autohtone:
dovleac - Tudor, pepene verde - Burebista,
dovlecei - Radu, etc.

Rezultate

• Realizările propuse în planul de afaceri au
respectat graficul de timp, beneficiarul reușind
să implementeze corect planul de afaceri și să
obțină rezultate financiare pozitive și
continue.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
CERNA, COMUNA CERNA, 

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: 

12.02.2018 - 12.11.2020

Beneficiarul proiectului: 
PASTRICI LAURENTIU 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA

Date de contact: 
0752764734; mail:

pastricilaurentiupfa@yahoo.com 


