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Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 C1920061A103923806877/ 10.02.2020

 

Finalizat aprilie 2022 

•DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE NASTEA
Tudorel P.F.A.

Denumirea 
proiectului

•Planul de afaceri v-a demara in scurt timp de la
primirea primei transe de sprijin prin achizitia
unei prese moderne de balotat ,cu o valoare
estimata la 14500 Euro , aceasta fiind utilajul
ce lipseste in acest moment din ferma ,
aceasta asigurand productia de furaje pentru
toata perioada de iarna. Am hotarat sa facem
aceasta investitie initial deoarece costurile cu
prestari servicii de balotat sunt ridicate si daca
nu sunt facute in perioada optima produc o
scadere semnificativa a calitatii furajului de
lucerna , de exemplu . Pe parcursul derularii
programului toata suma obtinuta v-a fi
investita in dotarea exploatatiei in functie de
necesar la momentul respectiv , consolidarea
adaposturilor, extinderea fanarelor de
depozitare etc.

Descrierea 
proiectului 

•OO1. Producție estimată a fi comercializată
până la acordarea tranșei a doua de sprijin
(minim 21%) = 6300 euro

•OO2. Amenajare platformă gunoi de grajd -
Îndeplinit

•OO3. Pregătire profesională în domeniu -
Îndeplinit

•OO4. UAT – ul în care este stabilit sau se va
stabili solicitantul-Îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3):

•OS1. Comercializarea producției proprii în
procent de peste 3% din valoarea primei tranșe
de sprijin – aproximativ 900 euro;

•OS2. Creșterea randamentului și a productivității
muncii prin achiziția de unelte/ echipamente:
presă baloți (2019-2021)

•OS3. Îmbunătățirea managementului
exploatației agricole: participarea la cursuri de
pregătire „tehnici și tehnologii agricole inovative”
(2019-2021)

Obiective

•Bunuri achiziţionate - presă baloți.

•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 21% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
65.116,60 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 VĂCĂRENI,

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 

10.02.2020-10.02.2023

Beneficiarul proiectului 

NASTEA Tudorel P.F.A.

Județul Tulcea.

Date de contact             
NSTEA Tudorel, comuna 

Văcăreni, județul Tulcea, str. 
Principală nr.66,                          
tel. 0748603179, 


