
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 

 

 

•"DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE ZOOTEHNICĂ"
Denumirea 
proiectului

• DUMITRU NICEA FERMIER PFA la momentul
depunerii proiectului deține o fermă cu profil
zootehnic, formată din 23 capete bovine și o
suprafață de 5,26 ha teren agricol extravilan, având
categoria de folosință păsune. Totalul S.O. al fermei
deținute de solicitant este de aproximativ 8.995.
Prin implementarea proiectului, tânărul fermier iși
propune realizarea de investiții în ferma zootehnică,
prin achiziția de capete de bovine și echipamente.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivele obligatorii: comercializarea producţiei
proprii în procent de minim 20% din valoarea
primei tranşe de sprijin; pregătire profesională în
domeniu:; trecerea in maxim 9 luni de la semnarea
contractului de finanțare la modul de învățământ
cu frecvențâ redusă, pentru a putea gestiona
exploatația zootehnică;

• Obiectivele suplimentare: dezvoltarea exploatației
zootehnice; modernizarea capacității de
gestionare a activității fermei agricole;
comercializarea producției proprii în procent de
peste 23% din valoarea primei tranșe de plată.

Obiective

• Tânărul fermier a participat la un curs de inițiere
cu durata de 80 ore în domeniul agricol și a
creșterii animalelor și la o sesiune de informare
cu durata de 40 ore organizată în cadrul Măsurii
GAL 1/1C în domeniul agricol și a creșterii
animalelor;

• A fost dezvoltată exploatația zootehnică prin
achiziția a 23 capete bovine;

• A fost modernizată capacitatea de gestionare a
activității fermei prin achiziția de echipamente
specifice: 1 tocător furaje și 1 aparat de muls;

• Producție comercializată în procent de peste
23% din valoarea primei tranșe de plată, respectiv
peste 37.000 lei.

Rezultate

• Abordarea LEADER stă la baza rolului GAL ca şi
potenţială sursă de obţinere a unor finanţări
destinate beneficiarilor privați în vederea unei
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și a
creșterii calității managementului la nivel de
fermă.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
STEJARU, COMUNA 

STEJARU, JUDEŢUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

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

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

Domeniul de intervenție:

2 B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 186.340 

lei/40.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare 
a proiectului: 

28.11.2018 - 23.08.2021

Beneficiarul proiectului: 
DUMITRU NICEA FERMIER 

PFA

Date de contact: 

Tel: 0729133972;
mail:nicea199511@gmail.com 


