
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

D1920063A103923802890 /09.10.2018 

 

Finalizat Mai 2021 

•FERMĂ MICĂ LA LUNCAVIȚA
Denumirea 
proiectului

• Dezvoltarea și modernizarea unei ferme de
familie din mediul rural cu activitate apicolă
și culturi vegetale, prin diversificarea
producției, Îmbunătățirea performanțelor
economice si orientarea acesteia către piață

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): 

•O.S 1  Imbunătățirea managementului 
exploatației -curs M2C/1A GAL DN TULCEA

•O.S 2 Diversificare activității – achizitie de teren 
vatră stupină O.S 3. Comercializarea producției 
proprii în procent de peste cei 20 % din valoare 
primei tranșe de sprijin. 

•O.S.4 Creștera randamentului si a productivității 
muncii  - achizitii pachet motosapă  si platformă  
ușoară transport stupi. 

Obiective

•Bunuri achiziţionate - pachet motosapă grădinărit
5-13CP complet echipată cu remorcuță si
platformă ușoară transport stupi cu sarcină
maximă 750 kg.

•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
27.840,00 lei.

Rezultate

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

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Luncavița,

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 

09.10.2018-09.10.2021

Beneficiarul proiectului 

BUTAN G.ROMICĂ P.F.A.

Date de contact                         
Romică BUTTAN, comuna 

Luncavița, județul Tulcea, str. 
Valea Fagilor nr. 12, tel. 

0787363199, 
romica.butan@gmail.com


