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
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
Costache N.E. Vasile PFA
Descrierea
proiectului
Localizarea proiectului:
Com.Domnești,
Sat.Domnești

Domeniul de intervenție
M8/2B/2B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305, art.
19,1,a,i
Valoarea finanțării
nerambursabile

Obiective

30 000 Euro

Valoarea contribuției
private 0 Euro
Rezultate
Perioada de implementare a
proiectului 33 luni
Date de contact Tel 0736
804 620, E-mail
valicostache80@gmail.com

Lecții
învățate/
recomandări

• Instalarea tânărului fermier în ferma
Costache N. E. Vasile PFA, Comuna
Domnești, județul Argeș
•Solicitantul este un tânar component al unei
familii de gospodari din localitatea Domnești,
județul Argeș care s-a implicat continuu în
activitățile agricole ale familiei, în multe
domenii de activitate. Deși este o persoană cu
pregatire
profesională
superioară
și
desfașoară activitate salarială a decis să
acceseze o finanțare pe măsura M8/2B/2B din
SDL GAL Făgărașul de Sud Ținutul Posadelor
pentru dezvoltarea unei ferme proprii bazată
pe activități zootehnice cu activitate prioritară
creșterea bovinelor de lapte. A transferat în
proprietatea sa ca persoană fizică animalele
deținute de familie, 7 capete bovine si 6
capete șuine pentru îngrășat. După
înregistrarea activităților ca Persoană Fizică
Autorizată a tranferat toate animalele în
patrimoniul de afectațiune și a autorizat
activitatea la DSVSA
ca Întreprindere
comerciala de TIP A (Certificatul nr. 24966 din
10.10.20170). Dimensiunea economică
a
fermei a fost crescută în urma achiziționării a
încă 5 bovine adulte din categoria vaci de
lapte ajungând la un efectiv de 12 capete
bovine(9 cap. vaci, 1 cap TBF<2 ani, 2 cap TB<1
an) si 6 capete șuine.
•Cresterea eficientei generale a activitatilor
din ferma prin performanţe economice
(comerciale) superioare.
•Realizarea unor investitii in tehnologiile din
ferma in valoare de peste 10000 euro .
•Pregatirea profesionala in specializarea
cresterea animalelor
•A crescut performanta economica a fermei
prin achizitionarea utilajelor propuse in
proiect si prin realizarea investitiilor
realizate
• A crescut randamentul muncii
• A imbunatatit managementul exploatatiei
prin participarea la cursuri de perfectionare

• Beneficiarul a capatat experienta in
accesarea proiectelor pe fonduri europene,
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