
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ecoleg Olt Dunare 

Proiect finanțat prin FEADR 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Dobandire de cunostinte noi privind 
initierea, intocmirea, depunerea si implementarea unui 
proiect de finantare.  

Denumirea 
proiectului 

SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLA LEGUMICOLA 
OPRIS MONICA-TITINA PFA PENTRU ADAPTAREA LA 
STANDARDELE DE MEDIU SI CLIMA CU SCOPUL 
STIMULARII ASOCIATIVITATII IN TERITORIUL GAL 
ECOLEG OLT DUNARE" 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului 

 
 
Exploatatia agricola OPRIS MONICA – TITINA  PFA are ca obiect de 
activitate principal – cultura legumelor conform cod CAEN 0113 
„Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi 
tuberculilor” . 
Solicitantul a preluat suprafața de 0,52 ha  reprezentand  0,4517 ha, 
teren situat in comuna Giuvarasti, judetul Olt, in luna mai 2018, in 
baza unui  Contract de arenda si suprafata de 0,0692 ha in comuna 
Izbiceni , judetul Olt, in luna mai 2018,   in baza unui  Contract de 
arenda. 
 Exploatatia de 0,52 ha a fost înregistrată de solicitant în nume 
propriu la Registrul agricol al comunei Giuvarasti si Izbiceni  in anul 
2018 si la APIA, fiind de asemenea inregistrata in Registrul 
Fermierilor sub numarul RO010195441, sub forma legală 
înregistrată la ORC. 

 

Obiective 

Creşterea randamentului și a productivității muncii. 
Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole. 
Campanii de promovare a produselor pe piata. 
Comercializarea producției proprii în procent de peste 31% din 
valoarea primei tranșe de sprijin. 
 

 

Rezultate 

Achizitie  materiale  pentru construire si modernizare solarii. 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare 
Locală” 

 

Perioada de programare 
2014-2020 

Beneficiarul proiectului 
OPRIS MONICA-TITINA 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

Localizarea proiectului: 
Comuna Giuvarasti, 
jud.Olt 

Domeniul de intervenție 

2B 

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

alin. (1) lit. (a) pct. (i) 
 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

25.000 euro 

Valoarea contribuției 
private 0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 12.12.2018-

04.12.2020 

 

Date de contact  

0766919777 

 


