
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Instalarea fermierului Gheorghe Cornelia 
Maria PFA, comuna Tisau, judetul Buzau

Denumirea 
proiectului

• Tanarul fermier Gheorghe Cornelia Maria si-a 
infiintat in ianuarie 2016, ca PFA, o exploatatie 
zootehnica, alcatuita in prezent din 11 vaci cu 
lapte si o suprafata de 9,12 ha pasune 
inchiriata de la primaria localitatii  -
13.756,8052 SO, pe raza localitatii Tisau din 
judetul Buzau.  
• Exploatatia detine dotarea minima necesara 

bunei desfasurari a activitatii.                  
•Beneficiarul are pregatirea necesara 

desfasurarii activitatii, in anul 2016 obtinand 
certificatul de calificare profesionala in 
meseria de "Lucrator in cresterea animalelor".

Descrierea 
proiectului 

• Comercializarea productiei proprii in valoare 
de 3.150 Euro;
• Cresterea numarului de bovine de la 11 in 

prezent la 18 in anul tinta;
• Modernizarea exploatatiei prin 

achizitionare: masina de muls 2 posturi - 1 
buc, tractor 45-47 CP - 1 buc, teren agricol - 2 
ha.

Obiective

• S-a comercializat o cantitate de 18.278 l 
lapte si 1.850 kg carne in valoare totala de 
5.462 Euro;
• Numarul de bovine a crescut de la 11 la 20.
• S-au achizitionat: masina de muls 2 posturi -

1 buc, tractor 47 CP - 1 buc, teren agricol - 2 
ha.

Rezultate

• Proiectul a fost finalizat intr-o perioada de 
33 de luni (perioada maxima posibila de 
implementare) deoarece proiectul, vizand 
activitatea zootehnica, a necesitat realizarea 
unei platforme de gunoi si obtinerea 
autorizatiie de la autoritatea de mediu 
pentru aceasta platforma.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Tisau                     

Sat Hales

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 19, Alin. 1, Lit. a, 
Paragraful i

Domeniul de intervenție  
DL 2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000 Euro

Valoarea contribuției 
private
0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Decembrie 2017 -
Septembrie 2020

Beneficiarul proiectului 
Gheorghe Cornelia Maria 

PFA

Date de contact 
Telefon: 0762.296.908         

E-mail: 
gheorghecatalin15@yahoo. 

com


