
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 

 

 

• SERVICII DE CAZARE ÎN SATUL CERNA,
JUDEȚUL TULCEA

Denumirea 
proiectului

• SC GHIARMI SRL și-a propus, prin
implementarea proiectului, înființarea unei
structuri de primire turistică în satul Cerna,
comuna Cerna, Str. Traian, Nr. 16A, Județ
Tulcea, constând în amenajarea și dotarea
corespunzatoare a 6 CAMERE DE ÎNCHIRIAT și a
spațiilor comune prevăzute pentru pregătirea
hranei și petrecerea timpului liber, cu o
capacitate de cazare de 12 persoane și nivel de
confort/calitate a serviciilor încadrate la un
standard de calitate de minim o margaretă.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
diversificarea economiei rurale prin creşterea
numărului de microîntreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul neagricol din
domeniul turismului în zonele rurale,
asigurarea de venituri din activități de turism,
creșterea numărului de turiști, în vederea
unei dezvoltări economice durabile, crearea
de locuri de muncă prin activități de turism și
reducerii sărăciei în spațiul rural.

•Obiective specifice: 1. Creare infrastructură
de primire turistică; 2. Dotarea camerelor și
realizarea bazei materiale; 3. Creare locuri de
muncă.

Obiective

• Au fost amenajate 6 camere de închiriat
pentru turiști (clasificare 3 margarete);
• Au fost dotate camerele de închiriat și a fost
realizată baza materială prin achiziția de
bunuri (televizoare, aragaz, frigider, cafetieră,
etc) și mobilier specific;
• Au fost create 2 noi locuri de muncă cu
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
• Au fost prestate servicii în procent de minim
30% din valoarea primei tranșe de plată,
respectiv 34.000 lei, 7.291 euro) fara TVA.

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: 

139.905 lei/ 30.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

26.09.2019 - 22.09.2021

Beneficiarul proiectului: 

S.C. GHIARMI S.R.L.

Date de contact: GHEORGHE 
VASILE, tel: 0746830133, e-
mail: ghiarmi@yahoo.com


