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•LEGUME DIN CEATAL.
Denumirea 
proiectului

•Societatea CETALUL VIOLETELOR SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ cu sediul în sat Ceatalchioi,
comuna Ceatalchioi, str. Primăverii, nr. 60, camera 1,
județul Tulcea, CUI: 37231560, J36/124/17.03.2017,
având ca activitate principală conform codului CAEN
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor. Pe data de 17 martie
2017, decide constituirea societății CETALUL
VIOLETELOR S.R.L., având ca activitate autorizată
cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și
tuberculilor, activități pe care dorește să le desfășoare
pe suprafața de 8,70 ha, pe care o deține astfel: 3.80 ha
în arendă și 4.90 ha cu contract de închiriere de la
Primăria Comunei Ceatalchioi, propunându-și
cultivarea de legume pe 1.80 ha(0.60 ha porumb dulce,
0.55 ha dovlecei, 0.30 ha pepeni, 0.20 ha tomate și 0.15
ha castraveți), pe 2,0 ha lucernă și pe 4.90 ha grâu. În
vederea atingerii obiectivului principal solicitantul va
cumpăra un ha de teren, fapt care îi va permite rotația
culturilor conform tehnologiilor, dar și obținerea unor
venituri mai mari, și va cumpăra o instalație de irigat
prin picurare

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%)= 6.600
euro (21%)

•OO2. – nu este cazul

•OO3. – îndeplinit

•OO4. – îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3):

•OS1. Comercializarea producției proprii în procent de
peste 21% din valoarea primei tranșe de sprijin – peste
7.898 euro;

•OS2. Creșterea dimensiunii economice și a producției
estimate: cumpărarea unei instalații de irigat prin
picurare și achiziționarea unui ha de tren arabil;

•OS3. Îmbunătățirea managementului exploatației
agricole: beneficiarul va participa la un curs de calificare
profesională în domeniul contabilității, în domeniul
evidenței fenomenelor economice ce conduc la
realizarea producției.

Obiective

•Bunuri achiziţionate - instalație de irigat prin
picurare și 1 ha teren arabil.

•Comercializarea producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
30,86% - 42.205,65 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 Ceatalchioi,

județul Tulceaa

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție  

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

special, a reînnoirii generațiilor

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

186.340 lei/ 40.000 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

06.11.2018 - 06.11.2021

Beneficiarul proiectului 

S.C. CETALUL VIOLETELOR 
S.R.L.

Județul Tulcea.

Date de contact                         
Violeta ANGHEL, comuna 

Ceatalchioi, str. Primăverii 
nr.60, județul Tulcea, tel. 

0749019619, 
holostenco.violeta@yahoo.com 


