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

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

      Proiect finanțat prin FEADR – in implementare 

 

 

• "ÎNFIINȚAREA UNUI ATELIER DE PRODUSE
TEXTILE ÎN COMUNA VALEA TEILOR, JUDEȚUL
TULCEA"

Denumirea 
proiectului

• Popa A. Cristian- Beniamin PFA a fost înființată
în 2016, exploatația agricolă a acesteia
construindu-se prin arendarea unor suprafețe de
teren în localitatea Valea Teilor din județul Tulcea
și cultivarea cu legume. Pornind de faptul că
agricultura este o activitate ce are caracter
sezonier iar de cele mai multe ori aceasta
depinde și de condițiile naturale, Popa Cristian
Beniamin a hotărât să întreprindă acțiuni care să
ducă la diversificarea activității și sporirii
veniturilor. Astfel luând în considerare
oportunitatea oferită prin măsura 6/6A in cadrul
SDL GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche,
beneficiarul a hotărăt să inființeze un atelier de
produse textile.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
diversificarea economiei rurale prin creșterea
numărului de microîntreprinderi și întreprinderi
mici în sectorul neagricol din zonele rurale, în
vederea unei dezvoltări economice durabile,
creării de loc de muncă și reducerii săraciei în
spațiul rural.

• Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
dezvoltarea bazei de producție a PFA Popa
Cristian Beniamin prin achiziționare de utilaje și
echipamente necesare inființării atelierului de
produse textile; creșterea gradului de ocupare
în cadrul PFA; creșterea vizibilității afacerii
derulate de PFA.

Obiective

• Au fost achiziționate active tangibile: 2 mașini
de cusut, 1 mașină de brodat, 2 mașini croit
electrice, 1 mașină de surfilat, 2 stații de călcat,
1 imprimantă textilă, 5 planșe croit, 1 laptop,
mobilier specific: mese lucru, spații depozitare,
scaune, birouri, Imprimantă birou, 1 centrală
peleți/brichete, teren si a fost realizata
operaționalizarea halei de producție;

• Au fost create 2 (două) locuri de muncă cu
normă întreagă și pe perioadă nedeterminată;

• A fost creat un website și materiale de
promovare de tip pliante, fluturași;

• Au fost realizate venituri în procent de minim
31% din valoarea primei tranșe de plată,
respectiv suma de 57.920 lei.

Rezultate

• Accesarea fondurilor prin intermediul GAL,
Submăsura 19.2 LEADER foarte facilă.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Sat Valea Teilor, Comuna 
Valea Teilor, 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:

232.925 LEI/50.000 EURO

Valoarea contribuției 
private: 

0 LEI

Perioada de implementare a 
proiectului: 

07.12.2018  - 18.06.2021

Beneficiarul proiectului:

POPA A. CRISTIAN BENIAMIN 
P.F.A.

Date de contact: 
POPA CRISTIAN BENIAMIN

tel:0745465239; mail: 
beniaminpopa@yahoo.com


