
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

D1920063V103923802884 /08.10.2018 

 

Finalizat iulie 2020 

•SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR
MICI PHOENIX PANIPROD S.R.L..

Denumirea 
proiectului

• PHOENIX PANIPROD S.R.L. a fost autorizata in anul
2013, este inregistrata la ORC sub nr.
J36/461/15.11.2013 iar pana in prezent, a desfasurat
activitati generatoare de venituri, se incadreaza in
categoria micro-intreprinderi existente din spatiul
rural, care isi propune diversificarea activitatilor.
Persoana juridica are activiatatea principala cod
CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morarit, se
incadreaza in categoria micro-intreprinderi din
spatiul rural iar domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este, desfasurarea
activitatii conform cod CAEN 0146 - Creșterea
porcinelor. Codul Unic de Inregistrare este 32479107
din data de 18.11.2013 iar data atribuirii codului unic
de înregistrare de la ONRC se incadreaza in termenul
de 24 de luni de la momentul depunerii cererii de
finanțare.

•Dl. Voicu Daniel, figureaza inscris cu exploatatia
agricola in Registrul Agricol al comunei Greci cu ID
Exploatatie: RO1604490836, cu un numar de 13
capete porcine. Exploatația se află amplasată in
intravilanul localității Greci, com. Greci, jud. Tulcea,
fiind în proporție de 100% in Unităţile Administrativ
Teritoriale Greci. Dl. Voicu Daniel, nu are salariați și
are calitatea de Administrator cu puteri depline si
nelimitate în cadrul societății PHOENIX PANIPROD
S.R.L., are domiciliul stabil în loc. Greci, com. Greci,
Jud. Tulcea iar sediul social al persoanei juridice, se
află localizat în aceeaşi UAT, în care este înregistrată
exploataţia. Ca valoare producție standard conform
ultimului calcul valabil la momentul depunerii cererii
de finanţare, deține o exploatație agricolă cu
dimensiunea economică 5.056,3500 S.O.

Descrierea 
proiectului 

•Pentru atingerea obiectivului proiectului, solicitantul își
propune:

•Obiective obligatorii:

•OO1. Producție estimată a fi comercializată până la
acordarea tranșei a doua de sprijin (minim 20%) = 2250
euro

•OO2. Nu este cazul

•OO3. Îndeplinit

•OO4. îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3): 

•OS1. Comercializarea producției proprii în procent de 
peste 25% din valoarea primei tranșe de sprijin;

•OS2. Creșterea randamentului și a productivității muncii 
– achiziție moară pentru  cereale C/15R/75 (1 buc), 
motocoasă 3,5 CP (1 buc), hrănitoare automată pentru 
suine (2 buc);

Obiective

•Bunuri achiziţionate - moară pentru cereale,
motocoasă, hrănitoare automată pentru suine.

•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 25% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
26.997,25 lei.

Rezultate

• Realizările propuse în Planul de Afaceri au
respectat graficul de timp, beneficiarul reușind să
obțină rezultate financiare pozitive și continue.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Greci,

județul Tulceaa

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 4  , a)

Domeniul de intervenție  

2A Sprijijn pentru 
dezvoltarea fermelor mici

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

69.877,50 lei/ 15.000 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

08.10.2018-08.10.2021

Beneficiarul proiectului 

S.C. PHOENIX PANIPROD 
S.R.L.

Date de contact                         
Daniel VOICU, comuna Greci, 

județul Tulcea, str. Parcul 
Național nr.31, cam.nr.1, tel. 

0743135775, 
voicudaniel76@yahoo.com


