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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 Voicu Emanuel-Ciprian PFA, 
comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș 

Denumirea 
proiectului 

 

• Obiectivul de activitate principal îl constituie cultivarea 
fructelor semințoase și sâmburoase, cod CAEN 0124.  

• Deține în exploatație o suprafată de teren agricol de 
6,77 ha pe care există culturile : livadă pomi 4,22 ha, 
căpșuni 0,23 ha, fânețe 1,91 ha, pajiști temporare 0,16 
ha, plante de nutreț 0,23 ha , legume în câmp 0,02 ha, 
prin preluarea integrală în arendă a 3 exploatații 
vegetale.  

• Dimensiunea economică a exploatației este de 
13874,36 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 4944 euro, adică 21,97% din valoarea 
primei tranșe de plată ;  

•- creșterea randamentului prin realizarea unor investiții 
în valoare de 14010 euro ;  

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

•- creșterea eficienței economice prin previzionarea unui 
venit de 10115 euro în anul 3 de implementare în 
comparație cu 3735 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 

• Cresterea productivitatii prin utilizarea unor soiuri de 
calitate 

• A crescut gradul de mecanizare al lucrarilor 

• Prin eficientizarea exploatatiei au crescut veniturile 

Rezultate 

• Acest proiect a fost un mare ajutor pentru livada, cu 
ajutorul utilajelor achizitionate a crescut randamentul 
muncii, iar productia a fost dusa la standarde mai 
inalte. 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Com.Albeștii de Argeș, 

Sat.Doblea 

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 
Voicu Emanuel-Ciprian PFA 

Date de contact Tel 0760 
612 425, E-mail 

agroarges@gmail.com 

 


