
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 

 

 

• CREARE ȘI DOTARE PLATFORMĂ CAMPARE ȘI
ACTIVITĂȚI DE AGREMENT - LACUL IACOBDEAL

Denumirea 
proiectului

• Proiectul "Creare și dotare platformă campare și
activități de agrement - Lacul Iacobdeal" propune
crearea unei infrastructuri turistice pe o suprafață
de 0,3 ha. Serviciile oferite în urma implementării
proiectului sunt: servicii de campare, servicii de
agrement: plajă, picnic. Lacul Iacobdeal face parte
din traseul turistic: Valea Teilor - Dealul Consul -
Dealul Chervant - Priopcea - Lacul Iacobdeal -
Cetatea Troesmis, traseu vizitat anual de
aproximativ 14.000 de turisti, conform
informatiilor furnizate de Parcul Național Munții
Măcinului.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
diversificarea activităților economice rurale și
crearea de locuri de muncă prin activități de
turism, dezvoltarea infrastructurii și serviciilor în
vederea îmbunătățirii calității vieții în zonele
rurale.

• Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creare
platformă de campare și activități de agrement cu
acces la utilități, dotare platformă campare și
activități de agrement, dezvoltarea resursei
umane, promovarea serviciilor.

Obiective

• 1 Platformă campare și activități de agrement
cu acces la utilități realizată, ce cuprinde 3 zone:
zonă campare, zonă picnic, zonă plajă;

• 1 Platoformă campare și activități de agrement
dotată cu: 1 spatiu administrativ construcție
zidărie tip BCA, 1 sistem supraveghere video, 5
foișoare, 10 grătare construite pe suport de
granit, 20 sezlonguri;

• A fost creat 1 nou loc de muncă cu normă
întreagă și pe perioadă nedeterminată;

• A fost realizat 1 site de promovare, 1 pagină de
facebook și au fost tipărite 100 de pliante de
promovare;

• Au fost prestate servicii în procent de minim
31% din valoarea primei tranșe de plată,
respectiv în valoare de 43.758 lei.

Rezultate

• Abordarea LEADER a facilitat impementarea
corectă și cu succes a investiției propuse.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Lac Iacobdeal, Comuna
Turcoaia, Județul Tulcea

Perioada de programare   
2014-2020

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

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

Domeniul de intervenție:

6 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile:

186.340 LEI/40.000 EURO

Valoarea contribuției 
private: 

0 LEI

Perioada de implementare a 
proiectului: 

13.02.2018  - 17.06.2021

Beneficiarul proiectului:

SC ANE & MARCUS SRL

Date de contact: 
TARANU MARCEL

tel: 0748595235; mail: 
marceltaranu69@yahoo.com


