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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 

 

• Construire pensiune agroturistica in 
comuna CORBI

Denumirea 
proiectului

• Beneficiarul are activitate in zona agricola,
mai precis in domeniul pomicol si pentru aș
diversifica activitatea, a decis extinderea
activitatii cu o activitate noua constand in
edificarea unei structuri de cazare cu
functiunea de pensiune agroturistica.
•Clienții țintă ai beneficiarului provin din medii

sociale diferite, ei și-au arătat interesul pentru
specificul zonei și al activităților socio -
culturale și agricole, desfășurate în această
zonă.
•Aldea G. Elena PFA desfasoara activitati

agricole in domeniul pomiculturii si cresterii
animalelor, clienții putând să participe pe
parcusul unui sejur și la activitati specifice
activitatii pomicole.

Descrierea 
proiectului 

• Construire și dotare pensiune agroturisticăObiective

•A fost edificată o structura de cazare cu 
funcțiune de pensiune agroturistică avand 
capacitatea 9 locuri in 3 camere cu grupuri 
sanitare proprii. Structura de cazare a fost 
clasificata la nivelul de 3 margarete.
•A fost creat un loc de munca
• Crearea de noi spatii de cazare a  dus la 

cresterea numarului de turisti prezenti in 
zona

Rezultate

• Beneficiarul a avut o experienta noua si 
inedita in ceea ce priveste accesarea 
proiectelor pe fonduri europene si 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:  
comuna Corbi, sat Jgheburi, 

str. Manastirii, nr. 63, 
judetul Arges

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 

99.928 Euro

Valoarea contribuției 
private 11 104 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 42 luni

Beneficiarul proiectului 
Aldea G. Elena Persoana 

Fizica Autorizata

Date de contact 

Tel 0745 014 236
aldomex73@yahoo.com


