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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 

 

• Extindere pensiune agroturistică Livada 
Bunicului 

Denumirea 
proiectului 

•  Beneficiarul are o vastă experiență în cadrul 
proiectelor cu finanțare europeană, acesta 
finalizând în luna decembrie 2015 un proiect 
pe măsura 313 - pensiune agroturistică (patru 
camere de cazare) prin GAL Făgărașul de Sud-
Ținutul Posadelor. În perioada scursă de la 
finalizarea implementării proiectului și până în 
prezent  proiectul s-a dovedit unul de succes, 
gradul de ocupare fiind în creștere în cea mai 
mare parte a anului. De multe ori beneficiarul 
nu a putut onora cerințele venite de la clienti, 
datorită numarului mic de camere. Astfel, 
beneficiarul intentionează să își dezvolte 
capacitatea de cazare cu înca patru camere. 
Clienții provin din medii sociale diferite, ei și-
au arătat interesul pentru specificul zonei și al 
activităților socio - culturale și agricole, 
desfășurate în această zonă. Solicitantul 
Ungurenuș Mihail Întreprindere Individuală 
figurează înregistrat cu activitate agricolă la 
APIA și se ocupă temeinic de această    
activitate, clienții putând să își culeagă singuri 
fructele pe care le doresc din plantație. Pentru 
a veni în întâmpinarea solicitărilor clienților, 
extinderea cu cele patru camere se va face 
prin două căsuțe cu specific tradițional 
muscelean prin GAL Făgărașul de Sud - Ținutul 
Posadelor.  

Descrierea 
proiectului  

• Construire căsuțe cu specific muscelean 

• Dotare căsuțe cu specific muscelean 
Obiective 

•A fost extinsa capacitatea de cazare prin 
finalizarea construcției celor două casuțe cu 
specific muscelean 

•A fost creat un loc de munca 

• Crearea de noi spatii de cazare a  dus la 
cresterea numarului de turisti prezenti in 
zona 

• A crescut capacitatea manageriala a 
beneficiarului prin participarea la cursuri de 
formare in domeniul agroturismului 

Rezultate 

• Beneficiarul are o vasta experiență în 
accesarea proiectelor pe fonduri europene, 
motiv pentru care nu a întâmpinat greutăți în 
derularea proiectului. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Com. Corbi, Sat. Stănești 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

19,1,b 

Domeniul de intervenție  
M1/1A/6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

100 000 Euro 

Valoarea contribuției 
private 11 111 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 24 luni 

Beneficiarul proiectului 
Ungurenuș Mihail II 

Date de contact Tel 0748 
328 575, E-mail 

mihai@radicstar.ro 
office@pensiunealivadabuni

cului.ro 

 


