ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea
Proiect finanțat prin FEADR
C1920061V103923802921/ 17.09.2018
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020
Beneficiarul proiectului
MOCANU V. CONSTANTIN
P.F.A.

Descrierea
proiectului

Județul Tulcea.
Localizarea proiectului:
comuna Greci,
județul Tulceaa
Domeniul de intervenție

Rezultate

•Bunuri achiziţionate - semănătoare pentru
păioase, o freză, un met.
•Comercializarea producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA): 22% 41.450,65 lei.

Lecții
învățate/
recomandări

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

Valoarea finanțării
nerambursabile
186.340 lei/ 40.000 euro

Valoarea contribuției
private nu este cazul

17.09.2018 - 17.09.2021
Date de contact

•MOCANU V. CONSTANTIN P.F.A. este înființată în
baza Legii nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate,
întreprinderile
individuale
şi
întreprinderile familiale și este înregistrată la ORC
sub nr. F36/60/30.1.2018. Persoana juridica are
activiatatea principala cod CAEN 0113 – Cultivarea
legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și
tuberculilor, se încadrează în categoria microintreprinderi din spațiul rural, iar domeniul de
interes pentru propunerea de finanțare este, in
principal, cultivarea legumelor de câmp și grâu pe o
suprafață de 3.37 ha. Solicitantul a absolvit cursul de
calificare pentru „Lucrător în cultura plantelor”
conferindu-i un nivel de calificare superior nivelului
minim obligatoriu solicitat prin Ghidul Solicitantului.
Ca valoare producție standard conform ultimului
calcul valabil la momentul depunerii cererii de
finanţare, deține o exploatație agricolă cu
dimensiunea economică 13,439.9939 SO.

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 Art.5

Constantin MOCANU, comuna
Greci, str. Iazului nr.8, județul
Tulcea, tel. 07438079565,
mocanucostel@yahoo.com

FERMIER

•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%)= 6.000 euro (21%)
•OO2. – nu este cazul
•OO3. – îndeplinit
•OO4. – îndeplinit
•Obiective suplimentare(minim 3):
•OS1. Comercializarea producției proprii în
procent de peste 22% din valoarea primei tranșe
de sprijin – peste 6600 euro;
•OS2. Creșterea randamentului exploatației și a
productivității muncii - achiziții: o semănătoare
pentru păioase, o freză, un met;
•OS3. Promovarea produselor fermei: creare site
de promovare și comercializare

2B. facilitarea intrării în
sectorul agricol a unor fermieri
calificați corespunzătoir, și în
special, a reînnoirii generațiilor

Perioada de implementare a
proiectului

•SPRIJIN PENTRU TÂNĂRUL
MOCANU V. CONSTANTIN P.F.A.

Finalizat octombrie 2020

