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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 
 

 

• Instalarea tânărului fermier CRĂCIUN DAN 
Denumirea 
proiectului

• Solicitantul este un tânar fermier care a lucrat de mult
timp în ferma familiei detinută de tată, acumulând
multă experientă în tehnologia creșterii animalelor și în
special în creșterea oilor. Înaintarea în varstă a
părintilor a reprezentat o necesitate de a aborda
programul de finanțare a tinerilor fermieri cuprins în
SDL-ul GAL Făgărașul de Sud Ținutul Posadelor.
Desfășurarea unor activități agricole în nume propriu
încep cu anul curent 2018. Prin instalarea pentru prima
dată în ferma agricolă a familiei se ia decizia continuării
dezvoltării fermei familiei prin comasarea terenurilor
agricole și aducerea unor activități complementare în
domeniul zootehnic, creșterea bovinelor de lapte.
Conditiile pedoclimatice de care beneficiază localitatea
Nucșoara sunt caracteristice unei zone montane cu
altitudine de peste 800 metri, puțin favorabile unor
activități agricole vegetale și foarte favorabile creșterii
animalelor. Tânărul fermier s-a instalat într-o
exploatatie cu activitate principală în zootehnie bazată
pe creșterea oilor și bovinelor de lapte. Prin accesarea
proiectului ca tânăr manager se urmărește
modernizarea activității prin organizare si investiții
specifice cu scopul creșterii veniturilor din
comercializare .

Descrierea 
proiectului 

•Comercializarea producției proprii în valoare de 6000 
euro, valoare suplimentară peste valoarea aferentă
obiectivului general.

• Creșterea eficienței economice a activităților din
fermă prin cantitatea produselor comercializate la o
valoare de peste 20% din valoarea primei tranșe de
plată. Valoarea angajată este de 6300 de euro.

• Nu deține certificat de calificare profesională în
domeniul proiectului - are angajament anexat
prezentei CF pentru absolvirea unui asemenea curs.

• Creşterea randamentului și a productivității muncii
prin investiții în valoare de min 13000 euro .

• Perfecționarea managementului activității prin
pregatire profesională. Va fi frecventat cel puțin un
curs de pregătire profesională prin masura M1 din
PNDR.

Obiective

•A crescut eficiența economică a activității din ferma

•A crescut randamentul și productivitatea muncii

•A absolvit un curs de pregătire profesională

Rezultate

•Investiția realizată a fost foarte utilă în creșterea 
randamentului muncii și a productivității

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. 

19,1,a,i

Domeniul de intervenție  
M8/2B/2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40 000 Euro

Valoarea contribuției 
private 0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 33 luni

Beneficiarul proiectului 
Crăciun Dan PFA

Date de contact 

Tel 0742 812 215, 

E-mail 
dan2018craciun@yahoo.com


