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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• Înființare pensiune agroturistică în locuința 
proprie în Comuna Nucșoara, județul Argeș 

Denumirea 
proiectului 

 

• Obiectivul general al proiectului este 
înființarea de către ŢÎROIU DIANA – 
GERALDINA PFA, în comuna Nucșoara, sat 
Sboghițești, județul Argeș, a unei structuri de 
cazare de tip pensiune agroturistică, ce va 
funcționa în locuința titularului Persoanei 
Fizice Autorizate. Pentru realizarea acestui 
obiectiv solicitantul a identificat oportunitatea 
oferită de GAL Făgărașul de Sud – Ținutul 
Posadelor prin Măsura M2/1A/6A - Sprijin 
pentru activități non-agricole în teritoriul GAL, 
care poate asigura finanțare pentru acest tip 
de investiții. Prin proiectul ”ÎNFIINȚARE 
PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCUINȚA 
PROPRIE, ÎN COMUNA NUCȘOARA, JUD. 
ARGEȘ” se va dezvolta, în cadrul unei entități 
juridice nou înființate în teritoriul GAL 
Făgărașul de Sud – Ținutul Posadelor o afacere 
nouă, având ca obiect de activitate codul 
CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru 
vacanțe și perioade de scurtă durată. 

•Prin proiect, solicitantul și-a propus să 
înființeze o structură de cazare tip pensiune 
agroturistică, prin transformarea locuinței 
într-o unitate de cazare de tip agroturistică, cu 
3 camere și 6 locuri, care urmează a fi 
clasificată la 3 margarete.  

Descrierea 
proiectului  

 

• Tranformare casă de locuit în pensiune 
agroturistică clasificată la 3 margarete și 
dotare 

• Promovarea serviciilor oferite de pensiunea 
agroturistică 

• Pregatirea și dezvoltarea resursei umane 
necesare 

Obiective 

• A fost finalizată transformarea locuinței în 
pensiune agroturistică și s-a obținut astfel 
clasificarea acesteia la 3 margarete. 

Rezultate 

• __________________ 
Lecții 

învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Com. Nucșoara, 
Sat.Sboghițești 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305, art. 

19,a,ii 

Domeniul de intervenție  
M2/1A/6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

70 000 Euro 

Valoarea contribuției 
private 0 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 57 luni 

Beneficiarul proiectului 
Tîroiu Diana-Geraldina PFA 

Date de contact Tel 0744 
995 176, E-mail 

geraldinatiroiu@gmail.com 

 


