
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Valea Dunării Sudolt  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• INSTALAREA TANARULUI FERMIER CIOCANARU 
IONUT GABRIEL IN COMUNA SADOVA, SAT 
SADOVA, JUDETUL DOLJ 

Denumirea 
proiectului 

•Activitatile agricole desfasurate de solcitant in anul 0  
sunt reprezentate de cultivarea suprafetei de 3,45 ha 
cu legume proaspete in camp (mazare pastai, fasole 
verde pastai si pepeni verzi) . Solicitantul isi propune 
o serie de masuri pentru a creste veniturile 
exploatatiei cum ar fi aplicarea de tehnologii 
moderne in sectorul agricol, scaderea cheltuielilor de 
exploatare si comercializarea a cel putin 75% din 
valoarea primei transe de plata; 
• Prin accesarea acestei masuri solicitantul va folosi 

100% din valoarea sprijinului acordat pentru 
cheltuieli materiale care sa asigure lucrari agricole 
performante pentru imbunatatirea culturilor; 

Descrierea 
proiectului  

•   

• Solicitantul isi propune sa comercializeze productie 
in procent de 75% din valoarea primei transe de 
plata; 
•Pentru demonstrarea imbunatatirii performantei 

generale a explotatiei solicitantul doreste sa 
achizitioneze o aripa de ploaie cu conducta si o 
motopompa pe benzina; 
• Solicitantul se angajeaza sa inceapa implementarea 

Planului de Afaceri in termen de cel mult 9 luni de 
la data deciziei de acordare a sprijinului; 

Obiective 

•   

• CIOCANARU IONUT-GABRIEL PFA , si-a propus 
prin accesarea masurii 3/2B din SDL GAL VDS sa 
dezvolte si sa desfasoare activitati agricole in 
mediul rural, in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt 
prin indeplinirea obiectivelor enumerate in Planul 
de Afaceri.  

Rezultate 

• Respectarea obiectivelor prevazute in Planul de 
Afaceri. 
• Implementarea proiectului intr-un timp relativ 

scurt il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de 
buna practica. 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
COMUNA SADOVA 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 19 

Domeniul de intervenție: 
  2B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

30.000 Euro, echivalent a  
104.928,75  Lei.  

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: februarie 
2019 - septembrie 2020 

Beneficiarul proiectului 
CIOCANARU IONUT-

GABRIEL PFA 

Date de contact: 
Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


