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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 activități agroturistice în cadrul 
Vasilescu Horațiu-Costinel PFA în comuna 
Nucșoara 

Denumirea 
proiectului 

 

• Proiectul ”ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI 
AGROTURISTICE ÎN CADRUL VASILESCU 
HORAȚIU-COSTINEL PFA, COMUNA 
NUCȘOARA, JUDEȚUL ARGEȘ”, propus de 
solicitantul VASILESCU HORAȚIU-COSTINEL 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ are în vedere 
obținerea unui sprijin financiar nerambursabil 
prin măsura M2/1A/6A - Sprijin pentru 
activități non-agricole în teritoriul GAL, care îi 
va permite să dezvolte o afacere nouă în 
domeniul agroturismului. Proiectul prevedere 
dezvoltarea unei pensiuni agroturistice 
urmând a fi clasificată la 2 margarete. 
Structura de cazare va fi realizată prin 
transformarea unei clădiri din comuna 
Nucșoara, județul Argeș care aparține 
domnului Vasilescu Horatiu Costinel, astfel 
încât aceasta să respecte prevederile 
Ordinului Președintelului Autorității Naționale 
pentru Turism nr. 65/2013, cu completările și 
modificările ulterioare. Imobilul care va fi 
transformat în pnsiune agroturistică va 
asigura, în spații special amenajate și dotate 
corespunzător, cazarea turiștilor și condițiile 
de pregătire și servire a mesei, precum și 
posibilitatea participării la activități agricole.  

Descrierea 
proiectului  

 

• Tranformare construcție în pensiune 
agroturistică și dotări 

• Pregatirea profesională a resurselor umane 
necesare 

• Promovarea serviciilor oferite de pensiunea 
agroturistică  

 

Obiective 

• A fost finalizată transformarea construcției 
existente în pensiune agroturistică și a fost 
dotată corespunzător pentru a fi cotată la 2 
margarete. 

Rezultate 

• __________________ 
Lecții 

învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Com. Nucșoara, Sat.Slatina 

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 
Vailescu Horațiu-Costinel 

PFA 

Date de contact Tel 0745 
855 030, E-mail 

vasilescuhoratiu@gmail.co
m 

 


