
 

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 

 

 

•MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA 
MIHONESC IOAN MARIUS PFA PRIN MIHONESC IOAN MARIUS PFA PRIN MIHONESC IOAN MARIUS PFA PRIN MIHONESC IOAN MARIUS PFA PRIN 
ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA PESTISU ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA PESTISU ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA PESTISU ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA PESTISU 
MIC SAT JOSANI JUDETUL HUNEDOARAMIC SAT JOSANI JUDETUL HUNEDOARAMIC SAT JOSANI JUDETUL HUNEDOARAMIC SAT JOSANI JUDETUL HUNEDOARA

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Obiectivul proiectului este achizitia de utilaje Obiectivul proiectului este achizitia de utilaje Obiectivul proiectului este achizitia de utilaje Obiectivul proiectului este achizitia de utilaje 
agricole noi pentru imbunatatirea agricole noi pentru imbunatatirea agricole noi pentru imbunatatirea agricole noi pentru imbunatatirea 
performantelor generale ale culturilor existente performantelor generale ale culturilor existente performantelor generale ale culturilor existente performantelor generale ale culturilor existente 
in exploatatia agricola MIHONESC IOAN MARIUS in exploatatia agricola MIHONESC IOAN MARIUS in exploatatia agricola MIHONESC IOAN MARIUS in exploatatia agricola MIHONESC IOAN MARIUS 
PFA. PFA. PFA. PFA. IIIInvestitia are ca obiect principal impactul nvestitia are ca obiect principal impactul nvestitia are ca obiect principal impactul nvestitia are ca obiect principal impactul 
pozitiv al zonei avand in vedere faptul ca zona nu pozitiv al zonei avand in vedere faptul ca zona nu pozitiv al zonei avand in vedere faptul ca zona nu pozitiv al zonei avand in vedere faptul ca zona nu 
dispune de multe activitati de productie oameni dispune de multe activitati de productie oameni dispune de multe activitati de productie oameni dispune de multe activitati de productie oameni 
generandugenerandugenerandugenerandu----si veniturile din activitatile specifice si veniturile din activitatile specifice si veniturile din activitatile specifice si veniturile din activitatile specifice 
gospodariilor propri prin autosustinere si pentru gospodariilor propri prin autosustinere si pentru gospodariilor propri prin autosustinere si pentru gospodariilor propri prin autosustinere si pentru 
autoautoautoauto----consum din agricultura. In acest sens consum din agricultura. In acest sens consum din agricultura. In acest sens consum din agricultura. In acest sens 
trebuie relevat faptul ca marea majoritate a trebuie relevat faptul ca marea majoritate a trebuie relevat faptul ca marea majoritate a trebuie relevat faptul ca marea majoritate a 
gospodariilor din acest mediu sunt de fapt unitati gospodariilor din acest mediu sunt de fapt unitati gospodariilor din acest mediu sunt de fapt unitati gospodariilor din acest mediu sunt de fapt unitati 
de subzistenta deoarece numarul fermelor si a de subzistenta deoarece numarul fermelor si a de subzistenta deoarece numarul fermelor si a de subzistenta deoarece numarul fermelor si a 
pamantului pe care il au in proprietate este mic pamantului pe care il au in proprietate este mic pamantului pe care il au in proprietate este mic pamantului pe care il au in proprietate este mic 
iar tehnologiile aplicate sunt cele traditionale iar tehnologiile aplicate sunt cele traditionale iar tehnologiile aplicate sunt cele traditionale iar tehnologiile aplicate sunt cele traditionale 
astfel ca rezultatele obtinute sunt modeste . astfel ca rezultatele obtinute sunt modeste . astfel ca rezultatele obtinute sunt modeste . astfel ca rezultatele obtinute sunt modeste . 
Principala activitate care se doreste a fi Principala activitate care se doreste a fi Principala activitate care se doreste a fi Principala activitate care se doreste a fi 
desfasurata in cadrul proiectului este cresterea desfasurata in cadrul proiectului este cresterea desfasurata in cadrul proiectului este cresterea desfasurata in cadrul proiectului este cresterea 
competivitatii sectorului agricol prin competivitatii sectorului agricol prin competivitatii sectorului agricol prin competivitatii sectorului agricol prin 
eficientizarea procesului de lucru si a eficientizarea procesului de lucru si a eficientizarea procesului de lucru si a eficientizarea procesului de lucru si a 
productivitatii in cadrul firmei si o utilizare mai productivitatii in cadrul firmei si o utilizare mai productivitatii in cadrul firmei si o utilizare mai productivitatii in cadrul firmei si o utilizare mai 
buna a resurselor umane.buna a resurselor umane.buna a resurselor umane.buna a resurselor umane.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Modernizare exploatatie agricola MIHONESC Modernizare exploatatie agricola MIHONESC Modernizare exploatatie agricola MIHONESC Modernizare exploatatie agricola MIHONESC 
IOAN MARIUS PFA prin achizitia de utilaje in IOAN MARIUS PFA prin achizitia de utilaje in IOAN MARIUS PFA prin achizitia de utilaje in IOAN MARIUS PFA prin achizitia de utilaje in 
Comuna Pestisu Mic Sat Josani judetul Comuna Pestisu Mic Sat Josani judetul Comuna Pestisu Mic Sat Josani judetul Comuna Pestisu Mic Sat Josani judetul 
HunedoaraHunedoaraHunedoaraHunedoara

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitia următoarelor utilaje agricole:grebla Achizitia următoarelor utilaje agricole:grebla Achizitia următoarelor utilaje agricole:grebla Achizitia următoarelor utilaje agricole:grebla 
ravasit fan, grebla adunat fan, plug 3 tupite, ravasit fan, grebla adunat fan, plug 3 tupite, ravasit fan, grebla adunat fan, plug 3 tupite, ravasit fan, grebla adunat fan, plug 3 tupite, 
cositoare cu discuri, tocatoare resturi vegetale, cositoare cu discuri, tocatoare resturi vegetale, cositoare cu discuri, tocatoare resturi vegetale, cositoare cu discuri, tocatoare resturi vegetale, 
incarcator frontal, freza rotativa, erbicidator, incarcator frontal, freza rotativa, erbicidator, incarcator frontal, freza rotativa, erbicidator, incarcator frontal, freza rotativa, erbicidator, 
balotiera.balotiera.balotiera.balotiera.

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 Pestisu Mic, sat Comuna Pestisu Mic, sat Comuna Pestisu Mic, sat Comuna Pestisu Mic, sat 

Josani, C.F. 21/N, nr. cad. 139, Josani, C.F. 21/N, nr. cad. 139, Josani, C.F. 21/N, nr. cad. 139, Josani, C.F. 21/N, nr. cad. 139, 
judetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul 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 

82.82.82.82.876876876876,,,,10 10 10 10 ,00,00,00,00 leileileilei

Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  Valoarea contribuției private  
35.521,88 lei35.521,88 lei35.521,88 lei35.521,88 lei

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectului: proiectului: proiectului: proiectului: 26.09.201926.09.201926.09.201926.09.2019----

15.12.202015.12.202015.12.202015.12.2020

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 
Mihonesc Ioan Marius P.F.A.Mihonesc Ioan Marius P.F.A.Mihonesc Ioan Marius P.F.A.Mihonesc Ioan Marius P.F.A.

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. tel. tel. tel. 
0765587036, e0765587036, e0765587036, e0765587036, e----mail: mail: mail: mail: 

marius_mihonesc@yahoo.comarius_mihonesc@yahoo.comarius_mihonesc@yahoo.comarius_mihonesc@yahoo.co
mmmm


