
 

ANEXA 4 ANEXA 4 ANEXA 4 ANEXA 4 ––––    PREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECT    

    

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Modernizarea exploatatiei agricole Pasconi Modernizarea exploatatiei agricole Pasconi Modernizarea exploatatiei agricole Pasconi Modernizarea exploatatiei agricole Pasconi 
Alin Dorin I.I. prin achizitia de utilajeAlin Dorin I.I. prin achizitia de utilajeAlin Dorin I.I. prin achizitia de utilajeAlin Dorin I.I. prin achizitia de utilaje

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Obiectivul principal al firmei este creșterea Obiectivul principal al firmei este creșterea Obiectivul principal al firmei este creșterea Obiectivul principal al firmei este creșterea 
competitivității exploatației agricole prin achiziția competitivității exploatației agricole prin achiziția competitivității exploatației agricole prin achiziția competitivității exploatației agricole prin achiziția 
de utilaje performante pentru cultivarea de utilaje performante pentru cultivarea de utilaje performante pentru cultivarea de utilaje performante pentru cultivarea 
cerealelor, a porumbului, cu care beneficiarul cerealelor, a porumbului, cu care beneficiarul cerealelor, a porumbului, cu care beneficiarul cerealelor, a porumbului, cu care beneficiarul 
asigură sursa de hrană pentru diferite tipuri de asigură sursa de hrană pentru diferite tipuri de asigură sursa de hrană pentru diferite tipuri de asigură sursa de hrană pentru diferite tipuri de 
animale pe care le creșanimale pe care le creșanimale pe care le creșanimale pe care le creștttte: bovine, ovine,e: bovine, ovine,e: bovine, ovine,e: bovine, ovine, procine. procine. procine. procine. 
Investiția are ca obiectiv principal impactul Investiția are ca obiectiv principal impactul Investiția are ca obiectiv principal impactul Investiția are ca obiectiv principal impactul 
pozitiv asupra zonei, avand în vedere faptul că pozitiv asupra zonei, avand în vedere faptul că pozitiv asupra zonei, avand în vedere faptul că pozitiv asupra zonei, avand în vedere faptul că 
zona este cu constrângeri semnificative, aceasta zona este cu constrângeri semnificative, aceasta zona este cu constrângeri semnificative, aceasta zona este cu constrângeri semnificative, aceasta 
nu dispune de multe activităţi productive, nu dispune de multe activităţi productive, nu dispune de multe activităţi productive, nu dispune de multe activităţi productive, 
oamenii generânduoamenii generânduoamenii generânduoamenii generându----şi veniturile doar din şi veniturile doar din şi veniturile doar din şi veniturile doar din 
activităţile specifice gospodăriilor proprii prin activităţile specifice gospodăriilor proprii prin activităţile specifice gospodăriilor proprii prin activităţile specifice gospodăriilor proprii prin 
autoautoautoauto----susţinere şi pentru autosusţinere şi pentru autosusţinere şi pentru autosusţinere şi pentru auto----consum din consum din consum din consum din 
agricultură. În acest sens trebuie relevat faptul agricultură. În acest sens trebuie relevat faptul agricultură. În acest sens trebuie relevat faptul agricultură. În acest sens trebuie relevat faptul 
că marea majoritate a gospodăriilor din acest că marea majoritate a gospodăriilor din acest că marea majoritate a gospodăriilor din acest că marea majoritate a gospodăriilor din acest 
mediu sunt, de fapt, unităţi de subzistenta mediu sunt, de fapt, unităţi de subzistenta mediu sunt, de fapt, unităţi de subzistenta mediu sunt, de fapt, unităţi de subzistenta 
deoarece numărul fermelor şi al pământului pe deoarece numărul fermelor şi al pământului pe deoarece numărul fermelor şi al pământului pe deoarece numărul fermelor şi al pământului pe 
care îl au în proprietate este mic, iar tehnologiile care îl au în proprietate este mic, iar tehnologiile care îl au în proprietate este mic, iar tehnologiile care îl au în proprietate este mic, iar tehnologiile 
aplicate sunt cele tradiţionale, astfel că aplicate sunt cele tradiţionale, astfel că aplicate sunt cele tradiţionale, astfel că aplicate sunt cele tradiţionale, astfel că 
rezultatele obţinute sunt modeste.rezultatele obţinute sunt modeste.rezultatele obţinute sunt modeste.rezultatele obţinute sunt modeste.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Achizitie utilajeAchizitie utilajeAchizitie utilajeAchizitie utilaje
ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitia următoaAchizitia următoaAchizitia următoaAchizitia următoarelor utilaje relor utilaje relor utilaje relor utilaje agricole : tractor, agricole : tractor, agricole : tractor, agricole : tractor, 
incarcator frontal, grebla de adunat.incarcator frontal, grebla de adunat.incarcator frontal, grebla de adunat.incarcator frontal, grebla de adunat.

RezultateRezultateRezultateRezultate

• Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen 
lung, conducand la eficientizarea activitatii, lung, conducand la eficientizarea activitatii, lung, conducand la eficientizarea activitatii, lung, conducand la eficientizarea activitatii, 
orientarea catre piata si nu in ultimul rand orientarea catre piata si nu in ultimul rand orientarea catre piata si nu in ultimul rand orientarea catre piata si nu in ultimul rand 
cresterea productivitatiicresterea productivitatiicresterea productivitatiicresterea productivitatii

Lecții Lecții Lecții Lecții 
învățate/ învățate/ învățate/ învățate/ 

recomandărirecomandărirecomandărirecomandări

SubSubSubSub----măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea pentru implementarea pentru implementarea pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”Locală”Locală”Locală”

Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  
Comuna Totesti, sat Paclisa, Comuna Totesti, sat Paclisa, Comuna Totesti, sat Paclisa, Comuna Totesti, sat Paclisa, 
nr. 89, judetul Hunedoaranr. 89, judetul Hunedoaranr. 89, judetul Hunedoaranr. 89, judetul Hunedoara

Perioada de programare   Perioada de programare   Perioada de programare   Perioada de programare   
2014201420142014----2020202020202020

Articolul corespondent din Articolul corespondent din Articolul corespondent din Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: art. 17 art. 17 art. 17 art. 17 

Investitii in active fiziceInvestitii in active fiziceInvestitii in active fiziceInvestitii in active fizice

Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  2A2A2A2A

Valoarea finanțării Valoarea finanțării Valoarea finanțării Valoarea finanțării 
nerambursabile nerambursabile nerambursabile nerambursabile 

210.771,54210.771,54210.771,54210.771,54 leileileilei

45.196,00 euro 45.196,00 euro 45.196,00 euro 45.196,00 euro 

Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  
99991111....684684684684,,,,41414141 leileileilei

19.660 euro 19.660 euro 19.660 euro 19.660 euro 

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului, 07.03.2019, 07.03.2019, 07.03.2019, 07.03.2019----

20.08.201920.08.201920.08.201920.08.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Pasconi Alin Dorin I.I.Pasconi Alin Dorin I.I.Pasconi Alin Dorin I.I.Pasconi Alin Dorin I.I.

Date de contactDate de contactDate de contactDate de contact

tel. 0766366482, etel. 0766366482, etel. 0766366482, etel. 0766366482, e----mail: mail: mail: mail: 
deea_ardelean2001@yahoo.deea_ardelean2001@yahoo.deea_ardelean2001@yahoo.deea_ardelean2001@yahoo.

comcomcomcom


