
 

  
  

 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor

     

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Corbeni, sat 

Turburea

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 

30 000 Euro

Valoarea contribuției 
private 0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 33 luni

Beneficiarul proiectului 
MIRA ROXANA-PETRUTA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

Date de contact Tel 
0763379739, e-mail 

agroarges@gmail.com

 

      

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT

țat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
inutul Posadelor 

    Proiect finanțat prin FEADR

•Instalare tanar fermier Mira Roxana
Intreprindere Individuala, comuna Corbeni, 
judetul ARGES

Denumirea 
proiectului

•Solicitantul detine in exploatatie un numar de 
7 capete bovine, 129 capete ovine, 2 capete 
porcine si o suprafata de 2,12 ha teren agricol 
pe care exista cultura de fanete. 

•Prin implementarea planului de afaceri  s
urmarit:                                                                                                                     
- cresterea dimensiunii economice la 18780,44 
SO in anul 3 de implementare a proiectului;   
-cresterea performantei economice a 
exploatatiei prin comercializarea productiei 
proprii in procent de peste 40%, respectiv 
9117 euro, adica 40,52% din valoarea primei 
transe de plata;- cresterea randamentului 
exploatatiei prin realizarea unor investitii noi;                                                                            
- imbunatatirea managementului exploatatiei 
prin participarea la cursuri de 
pregatire/instruire;                                                                                                         
- cresterea eficientei economice prin 
realizarea unui venit de 9338 euro in anul 3 de 
implementare in comparatie cu 4379 euro in 
anul 0.

Descrierea 
proiectului 

•Modemizare adapost pentru bovine
•Constructie adapost/saivan ovine
•Constructie platforma de gunoi de grajd
•Amenajare si dotare spatiu procesare 

produse lactate

Obiective

•A crescut performanta economica a fermei 
prin realizarea dinvestitiilor propruse

• A crescut randamentul muncii
• A imbunatatit managementul exploatatiei 

prin participarea la cursuri de perfectionare

Rezultate

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

Lecții 
învățate/ 

recomandări
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PREZENTARE PROIECT 
 

țat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

țat prin FEADR 

 

Instalare tanar fermier Mira Roxana-Petruta 
Intreprindere Individuala, comuna Corbeni, 

Solicitantul detine in exploatatie un numar de 
7 capete bovine, 129 capete ovine, 2 capete 
porcine si o suprafata de 2,12 ha teren agricol 
pe care exista cultura de fanete. 
Prin implementarea planului de afaceri  s-a 
urmarit:                                                                                                                     

cresterea dimensiunii economice la 18780,44 
SO in anul 3 de implementare a proiectului;   --
cresterea performantei economice a 

exploatatiei prin comercializarea productiei 
proprii in procent de peste 40%, respectiv 
9117 euro, adica 40,52% din valoarea primei 

cresterea randamentului 
exploatatiei prin realizarea unor investitii noi;                                                                            

imbunatatirea managementului exploatatiei 

pregatire/instruire;                                                                                                         
cresterea eficientei economice prin 

realizarea unui venit de 9338 euro in anul 3 de 
implementare in comparatie cu 4379 euro in 

Modemizare adapost pentru bovine
Constructie adapost/saivan ovine
Constructie platforma de gunoi de grajd
Amenajare si dotare spatiu procesare 

crescut performanta economica a fermei 
prin realizarea dinvestitiilor propruse
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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