
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Munții Măcinului – Dunărea Veche  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ASOCIEREA ȘI COOPERAREA
CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN
TERITORIUL G.A.L. MUNȚII MĂCINULUI -
DUNĂREA VECHE

Denumirea 
proiectului

• Un grup de 6 fermieri din comuna CERNA,
crescători de animale (ovine, caprine) și
cultivatori de plante au hotărât de comun
acord constituirea într-o formă asociativă,
continuarea fireasca a cooperarii ”informale”
anterioare proiectului, formă asociativă care să
le reprezinte interesele, în primul rând
economice - cresterea viabilității/profitabilității
propriilor ferme prin asigurarea la comun a
tehnici agricole necesare pentru exploatarea
terenurilor și cresterea animalelor într-un mod
eficient.

Descrierea 
proiectului 

• realizarea unei forme asociative a fermierilor
și demonstrarea viabilității acesteia prin
partajarea / utilizarea în comun a
echipamentelor agricole;

• dezvoltarea tehnicilor agricole aplicate de
fermieri la nivelul propriilor ferme, prin
utilizarea unor utilaje agricole performante;

• promovarea la nivelul teritoriului GAL a
conceptului de asociere între micii fermieri și
avantajele asocierii.

Obiective

• Au fost achiziționate utilaje și echipamente
agricole performante: un tractor capacitate
160 CP, un încărcător frontal, un echipament
pentru paleți, o remocă transport, o remorcă
de împrăștiat gunoi de grajd, un prășitor, o
presă de baloți și o cisternă de transport apă,
utilizate in comun de catre membrii formei
asociative;

• A fost realizată o campanie de promovare a
proiectului si conceptului de asociere;

• A fost realizat un site de promovare a
proiectului;

• A fost înființată forma asociativă:
ASOCIAȚIA FERMIERILOR DIN CERNA ai cărei
membri fondatori sunt cei 6 fermieri care au
semnat acordul de parteneriat la depunerea
proiectului .

Rezultate

• Accesarea fondurilor europene PNDR -
Masura 19 - LEADER, mai facilă prin
intermediul GAL, datorită simplificării
procedurilor de implementare și susținerii din
partea echipei GAL și mult mai adaptată
nevoilor fermierilor.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Sat Cerna, Comuna Cerna, 
Județul Tulcea

Perioada de programare   
2014-2020

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

art. 35, alin.1, pct.(a)

Domeniul de intervenție:  
3A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

600.634,43 lei/ 125.576,92 
euro

Valoarea contribuției 
private: 

66.375 lei/ 13.877,27 euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 

19.06.2020 - 22.03.2022

Beneficiarul proiectului: 
TANUR CRISTIAN 

AGRICULTURA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA

Date de contact: 
TANUR CRISTIAN, tel: 
752764734, e-mail: 

tanurandreia@gmail.com


