ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
___________________________________________________________
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 „Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
BĂLUȘI CONSTANTIN

I.I.

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
COMUNA FÂNTÂNELE, SAT
FÂNTÂNELE, JUDEȚUL IAȘI

Domeniul de intervenție
2B
Obiective
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305,

•DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE A I.I.
BĂLUȘI CONSTANTIN, COMUNA FÂNTÂNELE, SAT
FÂNTÂNELE, JUDEȚUL IAȘI

•Î.I. Băluși Constantin, în vederea accesării sprijinului, sa înscris la ONRC, pe data de 13.12.2017, cu activitate
principală: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor, Cod CAEN: 0113.
Calificarea pe care o deține solicitantul, de tehnician
agronom și experiența proprie îl vor ajuta să devină un
tânăr fermier activ, promotor în domeniu, având ca
bază de practică exploatația proprie. Solicitantul
dorește să utilizeze echipamente moderne pentru
realizarea lucrărilor în exploatație și să se dezvolte în
mediul rural, în special în vederea creșterii
competitivității și a orientării spre piață. Publicitatea se
va realiza prin metode ieftine, dar variate.

•Producţie estimată a fi comercializată până la
acordarea tranşei a doua de sprijin (minim 5%).
•Comercializarea producției proprii în procent de peste
6% din valoarea primei tranșe de sprijin.
•Creșterea randamentului și a productivității muncii.
•Campanii de promovare a produselor pe piaţă.
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Valoarea finanțării
nerambursabile
40.000 Euro

Rezultate

Valoarea contribuției private
0 Euro

Perioada de implementare a
proiectului
27.08.2018 - 02.09.2020
Date de contact

Băluși Constantin/
0743570684;
constantinbalusi@yahoo.com

Lecții învățate/
recomandări

•Achiziții realizate: tractor, plug, semănătoare,
erbicidator, motocultor cu accesorii, echipament de
irigare, pompă de stropit, semințe, erbicide,
insecticide, fungicide, îngrașaminte, echipamente și
materiale pentru răsad.
•Realizarea de pliante informative și cărți de vizită
•Comercializare producție proprie în valoare de 3.000
euro (8,33% din valoarea primei tranșe + 1,67%
suplimentar)

• Simplificarea birocrației
• Seriozitatea echipei a garantat finalizarea în condiții
optime a proiectului

