
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală DUNĂREA DE SUD  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE 
RECOLTAT PENTRU FERMA VEGETALĂ II 
CÎRPACIU DANIELA

Denumirea 
proiectului

• Tema proiectului o reprezinta achizitia de
echipamente noi si performante pentru ferma
vegetala II Cirpaciu Daniela dar și creșterea
veniturilor exploatației agricole. Se vor
achizitiona urmatoarele utilaje: combina, heder
paioase, heder porumb si carucior transport
heder.

Descrierea 
proiectului 

•Prin implementarea proiectului, se dorește o
valorificare mai bună a potențialului agricol
din zonă, prin creșterea productivității de
cereale și plante oleaginoase, cu ajutorul unor
echipamente tehnologizate ce vor fi folosite
pentru întreținerea culturilor, astfel încât să
respecte integral legislația UE referitoare la
protecția mediului, siguramța alimentelor și a
muncii.

Obiective

•În urma implemnetării proiectului se va
achiziționa o combină, un header de păioase,
un header de porumb și un cărucior transport
header ce va ajuta la dezvoltarea fermei
vegetale exploatată în sistem convențional.

Rezultate

• Dezvolarea societății s-a realizat prin 
accesarea facilă a fondurilor europene 
nerambusabile prin intermediul GAL.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COMUNA FRUMOASA, JUD. 

TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 ART.17

Domeniul de intervenție  

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

175.230 EURO

Valoarea contribuției 
private  19.470 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului:

05.06.2019

16.10.2019

Beneficiarul proiectului 
CÎRPACIU DANIELA 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

Date de contact 

CÎRPACIU DANIELA 
0723.898.928



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Dunărea de Sud  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE
Denumirea 
proiectului

•Beneficiarul Trifu Marius Ionuț II deține o
exploatație agricolă cu profil agricol (culturi de
grâu, ovăz, porumb și floarea-soarelui) în
comuna Dracea, județul Teleorman, înființată
în anul 2012.

•Reprezentantul legal deține studii superioare
în domeniul agricol, la data depunerii cererii
de finanțare fiind absolvent al Universității de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București, Facultatea de Agricultură.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului îl
reprezintă favorizarea competitivității
activității agricole prin modernizarea
activităților din cadrul fermei.

Obiective

• Achiziționarea de utilaje agricole noi și 
performante:

• tractor 225-250 CP  

• grapă cu discuri compacte

• plug reversibil semipurtat.

Rezultate

• Proiect finalizat in termen de 5 luni de la
semnarea contractului de finanțare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
DRACEA, COMUNA DRACEA, 

JUDEȚUL TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art. 17.1.a.b

Domeniul de intervenție  

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

146.893,49 euro

Valoarea contribuției 
private  109.751 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

03.05.2018

01.10.2018

Beneficiarul proiectului 
TRIFU MARIUS IONUȚ 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

Date de contact 

TRIFU MARIUS

Email

trifumarius89@yahoo.com



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Dunărea de Sud 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• FERMĂ VEGETALĂ LISTO SRL
Denumirea 
proiectului

•Beneficiarul SC LISTO SRL deține o exploatație
agricolă cu profil agricol (culturi de grâu, orz,
porumb, floarea-soarelui, rapiță, soia și plante
de nutreț) în comuna Lisa, județul Teleorman,
înființată în anul 2002.

•Administratorul societății deține studii
superioare în domeniul agricol, la data
depunerii cererii de finanțare fiind absolvent
al Institutului Agronomic N. Bălcescu din
București, Facultatea de Agricultură.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului îl
reprezintă investițiile orientate spre
creșterea competitivității exploatațiilor
agricole prin dotarea cu utilaje și
echipamente performante în raport cu
structura agricolă actuală, precum și cu
investițiile pentru modernizarea fermelor și
îmbunătățirea calității activelor fixe.

Obiective

• Achiziționarea de utilaje agricole:

• tractor

• plug

•tocătoare de resturi vegetale

• semănătoare păioase

•presă balotat

• remorcă

Rezultate

• Proiect finalizat în termen de 10 de la
semnarea contractului de finanțare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

SAT DRACEA, COMUNA 
DRACEA, JUDEȚUL 

TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art. 17.1.a.b

Domeniul de intervenție  

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

182.420 eurO

Valoarea contribuției 
private  127.794 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

25.05.2018

04.03.2019

Beneficiarul proiectului

SC LISTO SRL

Date de contact 

BĂCANU MĂDĂLINA 

Email

mada.bacanu@yahoo.com


