
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Dunărea de Sud 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DEZVOLTARE EXPLOATATIE AGRICOLA
LUNGU F.I. MARIAN PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Denumirea 
proiectului

• Beneficiarul Lungu F.I. Marian PFA deține o
exploatație agricolă cu profil agricol (culturi de
grâu, orz/orzoaică, porumb, floarea-soarelui și
alte plante de nutreț) în comuna Suhaia,
județul Teleorman, înființată în anul 2017.

•Titularul deține studii în domeniul agricol, la
data depunerii cererii de finanțare fiind
absolvent al Liceului Industrial Curtea de
Argeș, cu profil Silvicultură și Exploatări
Forestiere

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului îl
reprezintă favorizarea competitivității
activității agricole prin achiziționarea de
utilaje agricole noi și performante

Obiective

• Achiziționarea de utilaje agricole noi:

• tractor
Rezultate

• Proiect finalizat in termen de 19 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 SUHAIA, COMUNA 
SUHAIA, JUDEȚUL 

TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

art. 19, alin 1, lit. a , pct. iii

Domeniul de intervenție  

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000 euro

Valoarea contribuției 
private  0

Perioada de implementare a 
proiectului 

16.11.2017

03.06.2019

Beneficiarul proiectului 

LUNGU F.I. MARIAN PFA

Date de contact 

LUNGU MARIAN

Email

lungusimona@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 

 

 

• DEZVOLTARE EXPLOATATIE AGRICOLA
VIDA P. DANIEL PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Denumirea 
proiectului

•Beneficiarul Vida P. Daniel PFA deține o
exploatație agricolă cu profil agricol (culturi de
grâu, orz/orzoaică, porumb și floarea-soarelui)
în comuna Suhaia, județul Teleorman,
înființată în anul 2017.

•Titularul deține studii în domeniul agricol, la
data depunerii cererii de finanțare fiind
absolvent al Școlii Profesionale de Mecanici
Agricoli, declarat ca muncitor calificat în
meseria de mecanic agricol.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului îl
reprezintă favorizarea competitivității
activității agricole prin achiziționarea de
utilaje agricole noi și performante

Obiective

•Achiziționarea de utilaje agricole noi:

•semănătoare plante prășitoare,

•grapă cu discuri

Rezultate

• Proiect finalizat în 18 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 SUHAIA, COMUNA 
SUHAIA, JUDEȚUL 

TELEORMAN

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art. 19, alin. 1, lit. a, pct. iii

Domeniul de intervenție  

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000 euro

Valoarea contribuției 
private 

0

Perioada de implementare a 
proiectului

31.10.2017

01.04.2019

Beneficiarul proiectului 

VIDA P. DANIEL PFA

Date de contact 

VIDA DANIEL


