
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Munții Macinului – Dunărea Veche  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ÎNFIINȚARE STRUCTURĂ DE CAZARE ÎN
SATUL CERNA, JUDEȚUL TULCEA

Denumirea 
proiectului

• Tanur Laurenția - Andreia PFA s-a înființat în
anul 2016, activitatea principală înregistrată la
ORC fiind 0113 (activitate agricolă) iar
activitatea propusă spre finanțare și
neautorizată până la data depunerii dosarului
cererii de finanțare fiind „Facilităţi de cazare
pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
(Cod CAEN 5520)”. Prin implementarea
proiectului se urmareste înființarea unei
structuri de primire (cazare) prin amenajarea și
dotarea de camere de închiriat în imobilul pe
care reprezentantul legal al Beneficiarului îl
deține în proprietate și în care acesta locuiește
împreună cu familia.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
diversificarea economiei rurale prin creşterea
numărului de microîntreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul neagricol din
zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile si reducerii sărăciei în
spatiul rural in teritoriul GAL MM-DV.

Obiective

• Au fost amenajate 5 camere de închiriat
pentru turisti (clasificare 2 margarete);
• Au fost dotate camerele de închiriat și a fost
realizată baza materială prin achiziția de
bunuri și obiecte tradiționale;
• A fost realizată promovarea structurii
turistice prin realizarea și diseminarea de
pliante și cărti de vizită;
•Au fost prestate servicii în procent de minim
30% din valoarea primei tranșe de plată,
respectiv 25.000 lei (5.367 euro).

Rezultate

• Accesarea fondurilor europene PNDR -
Masura 19 - LEADER, mai facilă prin
intermediul GAL, datorită simplificării
procedurilor de implementare și susținerii din
partea echipei GAL si mult mai adaptata
nevoilor/ contextului local.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Sat Cerna , Comuna Cerna, 
Judetul Tulcea

Perioada de programare   
2014-2020

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

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

Domeniul de intervenție:  
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

116.462,50 lei/ 25.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

12.02.2018 - 11.02.2021

Beneficiarul proiectului 
TANUR LAURENTIA -

ANDREIA PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA

Date de contact: TANUR 
LAURENTIA-ANDREIA, tel: 

0787652597, e-mail: 
tanurandreia@gmail.com


