
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Valea Dunarii Sudolt   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• CONSTRUIRE SIDOTARE HALA DE 
DESFACERE PRODUSE LACTATE - COMUNA 
BISTRET, JUDETUL DOLJ 

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul a presupus construirea si dotarea 
unei hale de desfacere preoduse lactate in 
comuna Bistret, judetul Dolj. Proiectul 
abordeaza o problema practica concreta 
identificata in sectorul agro-alimentar care 
necesita o solutie noua si inovatoare si anume 
construirea si dotarea unei hale de desfacere 
produse lactate, problema identificata de 
locuitorii comunei Bistret si a comunelor 
invecinate care nu aveau acces la o piata de 
desfacere adaptata la standardele europene 
ale anul 2017, care sa indeplineasca conditiile 
de igiena si calitate pentru comercializarea 
produselor lacatate. 

Descrierea 
proiectului  

• Cresterea potentialului economic al zonei; 

• Cresterea conditiilor pentru atragerea de 
investitori in zona; 

• Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

• Imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei; 

• Imbunatatirea situatiei sociale si economice 
a locuitorilor din zona 

Obiective 

•Prin implementarea acestei investii s-au 
realizat cele doua cerinte care creaza 
conditiile de desfacere a acestor produse 
pentru locuitorii comunei Bistret, indiferent 
de anotimp si/sau sezon. Astfel s-a realizat 
un lant scurt intre vanzator (producatori din 
zona) si consumatorul cu venituri mici din 
mediul rural, locuitor al comunei Bistret.  

Rezultate 

• Respectarea datelor si cerintelor prevazute 
in Studiul de Fezabilitate 

• Implementarea proiectului intr-un timp 
relativ scurt il recomanda pe beneficiar ca un 
exemplu de buna practica 

• O finantare mai consitenta pentru GAL-uri 
pentru viitoarea programare  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
COMUNA BISTRET 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20 

Domeniul de intervenție   

6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 79.978.00 EURO 

Valoarea contribuției 
private  0 

Perioada de implementare a 
proiectului mai 2018 - iulie 

2020 

Beneficiarul proiectului  

UAT BISTRET 

Date de contact  

Tel GAL VDS: 0251.356.654 


