
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 

 

 

• CONSTRUIRE FABRICĂ DE BRICHETE,
COMUNA CERNA, JUDEȚUL TULCEA

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se dorește construirea unei hale
de producție și achiziționarea unei linii de
brichete în sat Cerna, comuna Cerna, județul
Tulcea. Beneficiarul își dorește transpunerea
planului de afaceri într-o afacere eficientă,
prosperă, care servește dezvoltării locale
rurale, toate acestea avănd la bază principiul
armoniei naturii, respectiv bio-echilibrului
natural având în vedere că materia primă
pentru produsul finit - brichete rezultate în
urma activității productive este formată din
paie, respectiv produse naturale.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului îl eprezintă
construirea fabricii de brichete, în comuna
Cerna, judetul Tulcea și vizează creșterea
competitivității PFA - ului prin autorizarea
activităților care se vor desfășura în mediul
rural, aferente codului CAEN 1629,
contribuind astfel la diversificarea economiei
rurale în vederea dezvoltării economice
durabile, creării de noi locuri de muncă și
reducerea sărăciei în spațiul rural.

Obiective

• A fost creată capacitatea de administrare a
PFA prin construirea halei de producție,
achiziția liniei de brichetare, dotarea
biroului administrativ, achiziția serviciilor de
consultantă;
• A fost realizată dezvoltarea resursei
umane a PFA prin crearea 1 (unui) nou loc
de muncă cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată;
• A fost realizată asigurarea unei dezvoltări
durabile prin achiziția unui panou solar și a
containerelor pentru reciclarea selectivă;
• A fost realizată prevenirea riscurilor privind
securitatea și sănătatea în muncă, prin
încheierea unui contract de prestări servicii
SSM și PSI;
•Au fost prestate servicii în procent de minim
30% din valoarea primei tranșe de plată,
respectiv 85.584,40 lei fără TVA (18.372
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: 

232.925 lei/ 50.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

10.02.2018 - 09.02.2021

Beneficiarul proiectului 
ANDREI IONELLA-LAVINIA 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA

Date de contact: ANDREI 
IONELLA - LAVINIA 

LAURENTIA-ANDREIA, tel: 
0741.206.342, e-mail: 

costea_felicia@yahoo.com


