
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Infiintare camping in comuna Magura de 
Buzau

Denumirea 
proiectului

• Proiectul consta in construirea unei unitati de 
primire turistica  de tip camping, categoria de 
clasificare de 1 stea, in satul Magura, comuna 
Magura, judetul Buzau.
• Investitia pentru infiintarea campingului va 

asigura cazarea turistilor la cort si in  
bungalow.
• Utilizarea energiei regenerabile in cadrul 

proiectului prin achizitionarea a 2 sisteme 
solare pentru producerea apei calde si 
incalzire.
• Crearea a 2 noi locuri de munca cu norma 

intreaga.

Descrierea 
proiectului 

• Construirea unui campimg turistic, cu o 
clasificare de 1 stea in satul Magura, comuna 
Magura, judetul Buzau.
• Crearea, in cadrul agropensiunii, a unui 

numar de 2 noi locuri de munca cu norma 
intreaga.

Obiective

• S-a construit o unitate de primire turistica  
de tip camping, categoria de clasificare de 1 
stea.
• S-au creat 2 noi locuri de munca cu norma 

intreaga.
• S-au achizitionat 2 sisteme solare pentru 

producerea apei calde si incalzire.

Rezultate

• Proiectul a fost unul complex, cu o valoare 
mare a cofinantarii private si a presupus 
ridicarea de la zero a campingului, dotarea 
acesteia si introducerea in circuitul turistic.
• Proiectul a fost implementat intr-o 

perioada de 33 de luni, fiind depuse 5 transe 
de plata.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Magura                     

Sat Magura

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 19, Alin. 1, Lit. b

Domeniul de intervenție  
DL 6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

89.534 Euro

Valoarea contribuției 
private

84.722 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Februarie 2019 - Noiembrie 
2022

Beneficiarul proiectului
Mirea Mihaela Monica II

Date de contact 
Telefon: 0769.088.354         

E-mail: 
mmmirea@yahoo.com


