
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920061V103923802923/ 26.09.2018

 

Finalizat august 2021 

•INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A
T\N[RULUI FERMIER IORGU I.DANIEL P.F.A..

Denumirea 
proiectului

•In 2017 Iorgu Daniel preia prin contract de inchiriere
o suprafata de 5 hectare teren arabil in localitatea
Ceatalchioi. Pentru a putea accesa masura ''M6/2B -
Agricultura competitiva prin reinnoirea generatiilor
de fermieri'', in data de 08.03.2018 se inregistreaza
la ONRC sub denumirea de Iorgu I. Daniel PFA. Pe o
suprafata de 2 hectare solicitantul va cultiva legume
proaspete ( mazare pastai ), diferenta de 3 hectare
va fi cultivata cu cereale. Solicitantul propune
comercializarea productiei in procent de 25% din
valoarea primei transe (7500 euro), 21% pentru
obiectivul obligatoriu + 4% obiectiv suplimentar.

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%)= 6.300
euro (21%)

•OO2. – nu este cazul

•OO3. – îndeplinit

•OO4. – îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3):

•1. Comercializarea producției proprii în procent
de peste 21% din valoarea primei tranșe de
sprijin – 7500 euro- achiziție de sămânță;

•2. Creșterea randamentului și a productivității 
muncii – achiziția unui tractor și a unui plug 
agricol; 

•3. Îmbunătățirea managementului exploatației 
agricole - solicitantul va participa la un curs de 
management

Obiective

•Bunuri achiziţionate - 1 plug, 1 tractor

•Comercializarea producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA): 25% -
34.938,75 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 

26.09.2018 - 26.09.2021

Beneficiarul proiectului 

IORGU I.DANEL P.F, comuna 
Ceatalchioi,Județul Tulcea.

Date de contact                         
Daniel IORGU, comuna 

Ceatalchioi, str. Narciselor, 
nr.14, județul Tulcea, tel. 

0741103268, 
holo[faiorgudaie;@gmail.com


