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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 

 

• Instalare tânăr fermier Moțoc Neagoe PFA, 
Comuna Corbeni, Județul Argeș 

Denumirea 
proiectului 

 

• Obiectivul de activitate principal îl constituie creșterea 
altor bovine (bovine pentru carne), cod CAEN 0142. 

• Deține în exploatație o suprafată de teren agricol de 
7,46 ha pe care există culturile: livadă pomi 0,95 ha, 
pajiști permanente-fânețe, pășuni 6,51 ha, bovine 
pentru carne 11 capete, bovine pentru lapte 6 capete, 
viței 12 capete. 

• Dimensiunea economică a exploatației este de 
18641,36  SO.  

• Prin Implementarea Planului de afaceri în termen de 33 
luni, solicitantul demonstrează :  

•- creșterea performanței economice a exploatației prin 
comercializarea producției proprii în procent de peste 
20%, respectiv 6400 euro, adică 21,33% din valoarea 
primei tranșe de plată ;  

•- creșterea randamentului prin realizarea unor investiții 
în valoare de 18530 euro ;  

•- îmbunătățirea managementului exploatației prin 
participarea la cursuri de pregătire/instruire ;  

•- creșterea eficienței economice prin previzionarea unui 
venit de 16053 euro în anul 3 de implementare în 
comparație cu 1400 euro în anul 0. 

 

Descrierea 
proiectului  

 

• Creșterea randamentului exploatației agricole 

• Comercializarea producției proprii în procent de peste 
20% din valoarea primei tranșe de sprijin 

 

Obiective 

• A crescut performanta economica a exploatatiei prin 
cresterea procentului de comercializare a productiei 

• A crescut randamentul muncii prin realizarea 
investitiilor propuse in proiect 

• S-a imbunatatit managementul exploatatiei prin 
participarea la cursuri de pregatire 

 

Rezultate 

• Cresterea interesului generatiilor de tineri fermieri in 
a se implica in accesarea fondurilor europene 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Com.Corbeni, 
Sat.Bucșenești 

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 
Moțoc Neagoe PFA 

Date de contact Tel 0742 
991 409, E-mail 

agroarges@gmail.com 

 


