
 
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ,,DEALURILE BOHOTINULUI” 
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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 
(Cultivator – 1 buc) 

• I.F. DINU CONSTANTIN ADI  detine in 
proprietate un tractor de 65 C.P. 

• Beneficiarul Mentinere domiciliul, sediu 
social, forma de organizare si locul de munca 

• A comercializat productia in valoare de min 
1125 euro (10% din valoare transa 1) 

• Cultiva 7,85 ha teren în comuna Raducaneni 
cu porumb boabe si grau comun 

Obiective 

 
 
- Comercializarea producţiei proprii în procent de 

peste 10% din valoarea primei tranşe de sprijin; 
- Stabilirea/Mentinerea conditiei privind 

domiciliului, sediului social al formei de organizare 
si locul de munca; 

- Creşterea randamentului și a productivității 
muncii 

Rezultate  

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală” 

 
 
 

Perioada de programare 2014-
2020 

Beneficiarul proiectului: 
I.F. DINU CONSTANTIN ADI 

Localizarea proiectului: 
Comuna Raducaneni, jud. Iași 

(Regiunea Nord-Est) 
 

Domeniul de intervenție: 
DI: 2A) Îmbunătățirea 

performanței economice a tuturor 
exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării  

 
Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: Art. 5 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

   15.000,00 euro 

"MODERNIZAREA FERMEI I.F. DINU 
CONSTANTIN ADI " 

Valoarea contribuției 
private: 0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului: 21.09.2018 – 12.11.2020 

 

- Prin implementarea  beneficiarul a realizat 
investitii in achizitia de utilaje agricole 
(cultivator– 1 buc) 

- Beneficiarul a urmat un curs de managementul 
exploatatiei    

- Lucreaza in arenda 7,85 ha teren cu porumb 
boabe 6,30 ha si grau comun 

- Comercializeaza parte din productia realizata 

Date de contact: 
0763.142.970; 

rosanuionut@yahoo.com 


