
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL1  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER
SOMOȘAN ADRIAN SORIN ÎN CALITATE DE
ADMINISTRATOR AL SC FREE LAND BOVIS
SRL CA ȘI ȘEF DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ

Denumirea 
proiectului

• În cadrul prezentului proiect se dorește
dezvoltarea exploatației zootehnice deținute
prin achiziția de utilaje agricole și promovarea
societății.

• În prezent exploatația este compusă din 32
capete de animale, o vacă de lapte, un vițel
metis și 30 de vaci de carne (viței, tauri și
juninci). Până la finalul perioadei de
implementare se dorește creșterea
semnificativă a numărului de animale, vițeii
masculi se vor vinde la aproximativ 8 luni iar
femelele se vor păstra în cadrul exploatației.

Descrierea 
proiectului 

• creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producției 
proprii în valoare de 6.600 euro; 

• creșterea randamentului și a productivității
muncii prin achiziția de utilaje;

• campanii de promovare a produselor pe
piață;

• îmbunătățirea managementului exploatației
prin participarea și absolvirea unui curs de
formare profesională în domeniu.

Obiective

• Achiziția de echipamente (remorcă de
împrăștiere gunoi);

• dezvoltarea și modernizarea exploatației
agricole;

• crearea unui loc de muncă

Rezultate

• oportunitatea obținerii unei finanțări
nerambursabile prin Axa LEADER;

• alocarea unor sume mai mari pt. GAL-uri, în
vederea finanțării unui număr mai mare de
proiecte și/sau creșterii sprijinului
nerambursabil/proiect

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Sat CORBEȘTI, comuna 
PETRIȘ, jud. ARAD

Perioada de programare   
2014-2020

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

alin. 1, litera a) (i)

Domeniul de intervenție 

2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000 EURO

Valoarea contribuției 
private  

0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului: 20.06.2018 -

13.11.2019

Beneficiarul proiectului 

SC FREE LAND BOVIS SRL

Date de contact 

E-mail: 

cetina_rin@yahoo.com


