
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ___________________________________________________________   

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

•Modernizare și dezvoltare economică a I.I. 
CELUS DUMITRU

Denumirea 
proiectului

•Solicitantul CELUS DUMITRU I.I. prin 
implemetarea planului de afaceri va urmări 
realizarea creșterii competitivității și 
dezvoltării economice a fermei. 

Descrierea 
proiectului 

•1.Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producției 
proprii.

•2.Stabilirea/menținerea domiciliului, sediului 
social și locului de muncă în UAT-ul în care 
este înregistrată exploatația

•3. Valorificarea identității regionale 

•4..Creșterea randamentului și a 
productivității muncii și îmbunătățirea 
managementului exploatației agricole

Obiective

•Toate obiectivele acestui proiect s-au 
îndeplinit după cum urmează:

•1. Comercializarea producției proprii este 
în procent de 71.13% din valoarea primei 
tranșe de sprijin.

•2.Domiciliul, sediul social al solicitantului 
este în sat Răucești comuna Răucești 
județul Neamț. Locul de muncă al 
solicitantului este în oraș tg. Neamț

•3.Solicitantul a participat la ediția I a 
târgului de produse organizat de către 
Asociația Grup de Acțiune Locală „Ținutul 
Zimbrilor”

•4. Solicitantul a participat la sesiunea de 
intruire cu tematică Managementului 
general al fermei, Management pe filiera 
produselor agricole, Management, inovație 
și protecția mediului.

•5.A fost achiziționată o motopompă. A fost 
împrejmuită livada cu gard din plasă de 
sarma, a fost amenajat un put forat și un 
sistem de irigații prin picurare.

Rezultate

• Prin acordarea finantarii nerambursabile 
prin intermediul masurii M 2.1 GAL Tinutul 
Zimbrilor au fost atinse scopurile specifice 
domeniului de interventie: îmbunătățirea 
performanței economice a tuturor 
exploataților agricole; facilitarea 
diversificarii si a dezvoltarii intreprinderilor 
mici , crearea de lucuri de munca, cresterea 
veniturilor populatiei din mediul rural

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
JUDEȚUL NEAMȚ, COMUNA 

RĂUCEȘTI, SAT RĂUCEȘTI

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție

2 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile

15.000,00 lei

69.952,50 euro

Valoarea contribuției 
private  

0 

Perioada de implementare a 
proiectului 04.04.2019-

30.12.2022

Beneficiarul proiectului 
CELUS DUMITRU 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

Date de contact CELUS 
DUMITRU

0741.356.494

danielcelus@yahoo.com


