
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ASOCIATIA „ VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI ” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•SPRIJIN PENTRU INSTALAREA IN FERMA 
LEGUMICOLA 

Denumirea 
proiectului 

• Doamna Dimofte Angelica se ocupa, impreuna cu sotul,  
de cultivarea legumelor de mai multi ani, activitatea de 
cultivare a legumelor fiind o indeletnicire aducatoare de 
venituri la majoritatea locuitorilor din comuna Ivesti. In 
anul 2018 se hotaraste sa devina sef de exploatatie astfel 
se inregistreaza la ONRC ca Intreprindere Individuala in 
data de 14.03.2018 si incheie contracte de arenda pe 
suprafata de 2,0ha teren arabil din care 0,20ha teren 
este ocupat cu solarii construite de ea si sotul ei din anul 
2016. In data de 27.03.2018 se inregistreaza la APIA, 
Centrul Local Barlad cu RO009974898 si declara 
suprafata de 2,0ha teren cultivat cu legume. Solicitantul 
isi propune prin Planul de afaceri achizitionarea unui 
tractor de 30-50CP, a unui plug cu doua cormane si a 
unei freze pentru sol.  

 

•Obiectivele proiectului: 

•1. . Pentru modernizarea solicitantulva achizitioana un 
tractor  , o freza, un plug si 3 europubele. 

Descrierea 
proiectului  

•comercializarea productiei proprii in valoare de 1425 
euro/ 5000 kg legume din valoarea primei transe; 

•achizitia unui tractor de 50 CP, un plug si o freza pentru 
sol 

•achizitia a 3 europubele ; 

Obiective 

•modernizarea exploatatiei legumicole . Rezultate 

•  
Lecții învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:     
Comuna Ivesti, Judetul 

Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305  

art.19, alin.(1). lit. (a) pct.(i) 
din Reg.(UE) nr.1305/2013 

corespondenta SM6.1 

Domeniul de intervenție   

2B) 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 40000 euro/186340 lei 

Valoarea contribuției 
private  0 euro/0 lei 

Perioada de implementare 
a proiectului : 24 luni 

Beneficiarul proiectului  

DIMOFTE R. ANGELICA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Date de contact: 
0748615161,  

dimofter81@yahoo.com 


