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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Dealurile Bohotinului 

Proiect finanțat prin FEADR 

Lecții 
învățate/ 

 

Posibilitatea unei finanțări nerambursabile 
prin axa Leader; 
 Accesare facilă și constructivă a fondurilor 
europene prin intermediul GAL. 

Denumirea 
proiectului 

 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului 

 
• Prin acest proiect beneficiarul a realizat 

investitii in achizitia de utilaje agricole 
(Semanatoare pt plante prositoare – 1 buc, 
2 seturi de discuri) 

• Solicitantul a preluat integral doua 
exploatatii agricole de 6,98 ha teren. 

• ROSANU T. IONUT  I.I detine in 
proprietate un tractor de 65 C.P. 

• Beneficiarul a urmat un curs de 
managementul exploatatiei 

• Sectorul prioritar- sector vegetal - , 
legume proaspete 1.76 ha, pepeni verzi – 
0.50 ha 
 

 

Obiective 

 
 
- producţie comercializată de minim 10% din 

valoarea primei transe de sprijin; 
- mentinerea domiciliului in comuna Grozesti, 

judetul Iasi; 
- indeplinirea condiţiei de a deveni fermier 

activ în maximum 18 luni după momentul 
instalării 

Rezultate  

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală” 

 
 
 

Perioada de programare 2014-
2020 

Beneficiarul proiectului: 
ROSANU T. IONUT 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Localizarea proiectului: 
Comuna Grozesti, județul Iași 

(Regiunea Nord-Est) 
 

Domeniul de intervenție: 
DI: 2B) Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și, în 

special, a reînnoirii generațiilor 

 
Articolul corespondent din 

Reg. (UE) nr. 1305: Art. 5, al. 2, lit. 
b 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

   50.000,00 euro 

" INSTALAREA TANARULUI FERMIER ROSANU 
T. IONUT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA " 

Valoarea contribuției 
private: 0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului: 05.10.2018 – 15.10.2020 

 

- Prin implementarea proiectului beneficiarul a preluat 
integral 2 exploatatii agricole 6,98 ha teren  

- Prin acest proiect beneficiarul a realizat investitii in 
achizitia de utilaje agricole (Semanatoare pt plante 
prositoare – 1 buc, 2 seturi de discuri) 

- Beneficiarul a urmat un curs de managementul 
exploatatiei    

- Lucreaza in arenda 6,98 ha teren cu porunb boabe, 
vii pentru vin, vie struguri nobili, legume 
proaspete, pepeni verzi, lucerna, floarea soarelui 

Date de contact: 
0763.142.970; 

rosanuionut@yahoo.com 


