
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Asociația Intercomunitară ,,Țara Zarandului”- LEADER GAL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
FLOREA ANTON FLORIN P.F.A DIN LOC.
VAȚA DE JOS, COM. VAȚA DE JOS, JUD.
HUNEDOARA

Denumirea 
proiectului

• Agricultura în teritoriu păstrează și în prezent
practici tradiționale legate de cultivarea
terenurilor și creșterea animalelor în zonele
de munte. Solicitantul , cultivator și crescător
de animale cu o experiență îndelungată decide
implicarea activă în activitățile agricole în
vederea încurajării și menținerii unui interes
crescut pentru agricultură și nu în ultimul rând
de a diminua riscul de abandon al acestor
practici. Prin proiect solicitantul și-a propus
dezvoltarea exploatației prin aplicarea unor
tehnologii moderne de creștere și furajare a
animalelor, realizarea creșterii producției de la
an la an, crearea unui loc de muncă, investiții
în utilaje performante.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivele proiectului sunt: comercializarea
producție de 20% din valoarea primei tranșe
de plată, construirea platformei de gunoi,
creșterea randamentului și a productivității
fermei agricole, crearea unui loc de muncă.

Obiective

•Comercializarea producție în procent de 20%
din valoarea primei tranșe;

•Construire platformă de gunoi;

•Creșterea randamentului fermei prin
achiziție de utilaje agricole;

•Creșterea productivității fermei prin achiziții
de furaje, tratamente.

•Crearea unui loc de muncă.

Rezultate

• Proiectul a contribuit la sprijinirea integrării
pe piață a beneficiarului datorită
implementării corecte a planului de afaceri,
respectiv modernizarea exploatației și
obținerea unor produse agricole de calitate
superioară.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
COM. VAȚA DE JOS,JUD.

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 19, 

alin. 1, lit. a),  pct. (iii)

Domeniul de intervenție  

6A și 2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

69.877,50 lei/15.000 Euro

Valoarea contribuției 
private 

Nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

33 luni

Beneficiarul proiectului 
FLOREA ANTON FLORIN 

P.F.A 

Date de contact 

Tel. : 0755738534

E-mail : 
Florin_aus@yahoo.com


