
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

D1920063V103923804376 /06.02.2019 

 

Finalizat Februarie 2021 

•SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR
MICI POPA TUDOREL AGRO P.F.A.

Denumirea 
proiectului

•POPA TUDOREL AGRO P.F.A., a fost autorizata in anul 2018,
este înregistrată la ORC sub nr. F36/264/09.03.2018 iar
până în prezent, nu a desfășurat activități generatoare de
venituri, se încadrează în categoria micro-întreprinderi
existente din spatiul rural, care își propune diversificarea
activităților. Persoana juridică are activiatatea principală
cod CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de
semințe oleaginoase, se încadrează iî categoria micro-
întreprinderi din spațiul rural, iar domeniul de interes
pentru propunerea de finanțare este, desfășurarea
activității conform cod CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor
(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase. Codul Unic de
înregistrare este 39001893 din data de 12.03.2018, iar data
atribuirii codului unic de înregistrare de la ONRC se
încadreaza în termenul de 24 de luni de la momentul
depunerii cererii de finanțare.

•Dl. Popa Tudorel, figurează înscris cu exploatația agricolă în
Registrul Agricol al comunei Greci cu ID Exploatație:
RO009932556, cu 9,16 ha teren arabil, din care: 1,7ha
cultivat cu grâu comun de toamnă, 4,16 ha cultivat cu orz,
0,80 ha cultivat cu porumb boabe, și 2,5 ha cultivat cu
floarea soarelui.

•Exploatația se află amplasata în extravilanul localității
Greci, com. Greci, jud. Tulcea, fiind în proporție de 100% în
Unitatea Administrativ Teritorială Greci. Dl. Popa Tudorel
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 4.563,5184
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%) =
12.716 euro

•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;

•OS2. Creșterea randamentului și a productivității muncii 
– achiziție teren agricol - 1 ha;

Obiective

•Bunuri achiziţionate - 1 ha teren agricol.

•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 22% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
38.443,66 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 

06.02.2019-06.02.2022

Beneficiarul proiectului 

POPA Tudorel Agro P.F.A.

Date de contact                         
Tudorel POPA , comuna Greci, 
județul Tulcea, str. Tineretului 

nr. 52, tel. 0758910111, 
tudorel62popa@gmail.com


