
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 TINEREI FERMIERE NUȚIU
CARMEN, ȘEF DE EXPLOATAȚIE, ÎN COMUNA
ORĂȘTIOARA DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA

Denumirea 
proiectului

• În cadrul proiectului, solicitanta dorește să
dezvolte și să modernizeze ferma preluată
(prin preluarea integrală a unei exploatații de
animale și, respectiv, a unei exploatații
predominant pomicole)

•Sprijinul financiar obținut prin proiect a fost
folosit pt. dotarea tehnică a fermei (prin
achiziționarea unor utilaje și echipamente
necesare activității), reducându-se astfel
dependența de serviciile prestate de către
terți. Cu ajutorul dotărilor, crește
productivitatea muncii, se îmbunătățesc
condițiile de muncă, dar și calitatea
produselor obținute iat tehnologia utilizată în
cadrul fermei devine performantă și eficientă.

Descrierea 
proiectului 

• Creșterea competitivității sectorului agricol
în teritoriul GAL și modernizarea exploatației
în conformitate cu cerințele de protecție a
mediului

• Creșterea numărului de tineri care încep pt.
prima dată o activitate agricolă ca șefi de
exploatație

•Amenajare platformă pt. depozitarea
gunoiului

•Achiziție echipamente specifice

•Creșterea veniturilor exploatației

Obiective

• achiziționare echipamente specifice: tractor
și disc agricol

• realizarea platformei de gestionare a
gunoiului de grajd

• creșterea comercializării producției (cartofi,
fân, fructe, produse lactate, bovine, porci,
păsări)

• 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 BUCIUM, comuna 
ORĂȘTIOARA DE SUS, jud. 

HUNEDOARA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 ART. 17, 

alin. 1, litera a) 

Domeniul de intervenție 

2B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000 EURO

Valoarea contribuției 
private  

0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului: 26.03.2018 -

26.08.2020

Beneficiarul proiectului 

NUȚIU CARMEN 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

Date de contact 

E-mail: 

nutiucarmen@agrifond.eu


