
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Razim 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE 
FEDUL ZINA P.F.A.

Denumirea 
proiectului

• INSTALAREA TANARULUI FERMIER FEDUL ZINA
IN LOCALITATEA SARICHIOI, JUDETUL TULCEA,
PRIN INFIINTAREA UNEI EXPLOATATII AGRICOLE
VEGETALE.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectiv obligatoriu - comercializarea 
productiei proprii in procent de minim um 
20% din valoarea primei transe de sprijin

•Obiective suplimentare propuse:

•OS.1 - comercializarea productiei proprii in 
procent de peste 23% din valoarea primei 
transe de sprijin (cu minim 3% mai mult fata 
de obiectivul obligatoriu al proiectului)

•OS.2 -cresterea productivitatii muncii prin 
achizitia unui sistem de irigat

•OS.3  - intarirea capacitatii de administrare 
a exploatatiei agricole, prin achizitia 
terenului arendat, respectiv 0,85 ha teren 
agricol

Obiective

• Comercializare a productiei agricole 
obtinute in ferma in procent de minimum 
23% din valoarea transei i de sprijin -
respectiv 8.164 euro (38.031,80 lei) 

•Achizitionare a unui sistem de irigatii 

•Achizitionare a 0,85 ha de teren agricol

•Infiintare cultura de plante aromatice 
(oregano) si comercializarea acesteia in 
procent de 7,25%  din total valoare 
productie comercializata

•1 Atestat de participare curs formare 
profesionala obtinut

Rezultate

•Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL 
RAZIM a fost esential pentru dezvoltarea 
exploatattiei agricole. Implementarea proiectului 
a dovedit eficienta abordarii LEADER si a 
impactului pozitiv pe care aceasta abordare o are 
in vederea dezvoltarii comunitatilor rurale. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 

SAT SARICHIOI, COMUNA 
SARICHIOI, JUDETUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

ART.19, AL.(1), lit. A, pct.i

Domeniul de intervenție  

2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000 EURO / 186.340 lei

Valoarea contribuției 
private  

0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 

23.11.2018 - 14.04.2021

Beneficiarul proiectului 
FEDUL ZINA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA

Date de contact

FEDUL ZINA

0751/784.362


