
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920062T103923800529 /20.02.2018

 

Finalizat mai 2022 

•TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN PENSIUNE
AGROTURISTICĂ BURUIANĂ ȘTEFAN AGRO
P.F.A.”.

Denumirea 
proiectului

•BURUIANA STEFAN AGRO PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, a fost autorizata in anul 2017,
este inregistrata la ORC sub nr.
F36/612/09.08.2017, iar pana in prezent a
desfasurat activitati doar in domeniu agricol, se
incadreaza in categoria micro intreprinderi
existente din spatiul rural din aria Gal Dobrogea
de Nord.A Dl. BURUIANA STEFAN este membru al
unei gospodarii agricole si figureaza in Registrul
Agricol al comunei Greci.

•Persoana juridica are activiatatea principala
cod CAEN 0113 – Cultivarea cerealelor(exclusiv
orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase.

•Activitatea propusa spre finantare nu este
complementara unei activităţi de bază desfaşurată
de solicitant: infiintarea unei activitati conform cod
CAEN 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul obligatoriu a fost stabilit prin Pan de
afaceri la 33,46% (76.377,97 lei), din valoarea
primei tranșe. La depunerea tranșei a 2-a, acesta a
fost depășit, cuantumul fiind de 86%, pentru
perioada 08.05.2020-22.11.2021, respectiv
185.582,56 lei

•Pentru atingerea obiectivului proiectului,
solicitantul își propune:

•OS1: Transformare casă de locuit în pensiune
agroturistică cu 4 camere (30%)

•OS.2: Dotarea pensiunii agroturistice (30%)

•OS.3: Promovarea agropensiunii (20%)

•OS.4: Dezvoltarea resursei umane (20%)

Obiective

•Autorizație de construire nr. 14/2259/ 16.04.2019

•PV recepție la terminarea lucrărilor
nr.16/17.12.2019 / 8086/ 17.12.2019;

•Certificat de clasificare turistică nr. 22213/
12.11.2020 pentru 3 margarete

• Autorizație de funcționare emisă de UAT
Greci nr. 95/ 05.01.2022

•-Certificat constatator ONRC nr. 5793/
01.03.2019

-Certificat de calificare profesională
BURUIANĂ Ștefan nr. 2088/ 27.01.2022

•1 CIM administrator pensiune BURUIANĂ
Jana-CIM nr.1/ 19.11.2019

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.19 (b)

Domeniul de intervenție  

6B Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

326.095 lei/ 70.000 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

20.02.2018-20.022023

Beneficiarul proiectului 

BURUIANĂ Ștefan Agro 
P.F.A.

Județul Tulcea.

Date de contact             
BURUIANA Ștefac, comuna 
Greci, județul Tulcea, str. 

Tineretului nr.120 

tel. 0745883642 
pjanaburuianal82@yahoo.com 


