
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 ROMAN
MARIUS ADRIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE ÎN
LOCALITATEA RAPOLTU MARE, COMUNA
RAPOLTU MARE, JUDEȚUL HUNEDOARA

Denumirea 
proiectului

• Tânărul fermier solicită sprijin financiar
pentru instalarea ca șef de exploatație pentru
prima data, în cadrul ROMAN MARIUS
ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

•Exploatația tânărului fermier are ca activitate
cultivarea terenurilor agricole și creșterea
animalelor.

• Prin proiect tânărul fermier urmărește
îmbunătățirea managementului și creșterea
performanțelor economice ale exploatației,
amenajarea unei platforme de depozitare a
gunoiului de grajd, achiziția de bovine din rase
pt. carne, precum și dezvoltarea bazei de
producție a exploatației prin achiziția de teren
agricol.

Descrierea 
proiectului 

• Instalarea pt. prima dată a tânărului
fermier, ca șef de exploatație agricolă,
îmbunătățirea managementului, creșterea
competitivității sectorului agricol

•Creșterea performanțelor economice ale
exploatației, prin comercializarea producției
proprii în procent de min.21% din valoarea
primei tranșe de plată

•Creșterea randamentului exploatației și a
producției prin achiziționarea de bovine
femele din rase pentru carne.

Obiective

• achiziționarea a 15 capete juninci rasa
Angus

• achiziționarea de teren agricol (0,60 ha)

• realizarea platformei de gestionare a
gunoiului de grajd

• 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 RAPOLTU MARE, 
comuna RAPOLTU MARE, 

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 -

30.11.2020

Beneficiarul proiectului 

ROMAN MARIUS ADRIAN 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

Date de contact 

E-mail: 
mariusdiesel@yahoo.com


