
 

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 fermei Iovaneasa Pavel Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel 
Intreprindere IndividualaIntreprindere IndividualaIntreprindere IndividualaIntreprindere Individuala

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

• Proiectul propus spre finantare are in vedere Proiectul propus spre finantare are in vedere Proiectul propus spre finantare are in vedere Proiectul propus spre finantare are in vedere 
modernizarea fermei mixte a IOVĂNEASĂ PAVEL modernizarea fermei mixte a IOVĂNEASĂ PAVEL modernizarea fermei mixte a IOVĂNEASĂ PAVEL modernizarea fermei mixte a IOVĂNEASĂ PAVEL 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ prin achizitia de ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ prin achizitia de ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ prin achizitia de ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ prin achizitia de 
utilaje si echipamente agricole: TOCATOARE utilaje si echipamente agricole: TOCATOARE utilaje si echipamente agricole: TOCATOARE utilaje si echipamente agricole: TOCATOARE 
FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea 
pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI DE pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI DE pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI DE pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI DE 
GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor 
agricole, PRESA DE BALOTAT pentru adunatul agricole, PRESA DE BALOTAT pentru adunatul agricole, PRESA DE BALOTAT pentru adunatul agricole, PRESA DE BALOTAT pentru adunatul 
fanului.fanului.fanului.fanului.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel Modernizarea fermei Iovaneasa Pavel 
Intreprindere Individuala.Intreprindere Individuala.Intreprindere Individuala.Intreprindere Individuala.ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitia următoarAchizitia următoarAchizitia următoarAchizitia următoarelorelorelorelor: TOCATOARE : TOCATOARE : TOCATOARE : TOCATOARE 
FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea FORESTIERA pentru curatarea si intretinerea 
pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI pasunilor, REMORCA DE IMPRASTIAT GUNOI 
DE GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor DE GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor DE GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor DE GRAJD necesara la fertilizarea terenurilor 
agricole, PRESA DE BALOTAT.agricole, PRESA DE BALOTAT.agricole, PRESA DE BALOTAT.agricole, PRESA DE BALOTAT.

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 productivitatii.cresterea productivitatii.cresterea productivitatii.cresterea 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 Rau de Mori, sat Comuna Rau de Mori, sat Comuna Rau de Mori, sat Comuna Rau de Mori, sat 
Valea Diljii, nr.127, judetul Valea Diljii, nr.127, judetul Valea Diljii, nr.127, judetul Valea Diljii, nr.127, judetul 

HunedoaraHunedoaraHunedoaraHunedoara

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 

230.365,70 lei230.365,70 lei230.365,70 lei230.365,70 lei

49.397,60 euro 49.397,60 euro 49.397,60 euro 49.397,60 euro 

Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  
99999999.7.7.7.710101010,,,,29292929 leileileilei

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului, 06.05.2019, 06.05.2019, 06.05.2019, 06.05.2019----

31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Iovaneasa Pavel I.I.Iovaneasa Pavel I.I.Iovaneasa Pavel I.I.Iovaneasa Pavel I.I.

Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: tel. tel. tel. tel. 
0745545315, e0745545315, e0745545315, e0745545315, e----mail: mail: mail: mail: 

pavel_iovaneasa@yahoo.compavel_iovaneasa@yahoo.compavel_iovaneasa@yahoo.compavel_iovaneasa@yahoo.com


