
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

”Pe Mureș și pe Tîrnave”, măsura 19. 6/2A  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. 

           Proiect finanțat prin FEADR 

 

• DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ RUJA VIRGINICA OLGUȚA 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DIN COMUNA NOȘLAC, 
JUDEȚUL ALBA

Denumirea 
proiectului

•Creșterea performanțelor economice ale exploatației
și îmbunătățirea fluxurilor de producție prin
achiziționarea următorelor utilaje noi: GREBLĂ
ROTATIVĂ, BARĂ DE COSIT BI-LAMĂ ȘI ÎNFOLIATOR DE
BALOȚI în procent de cel puțin 70% din valoarea
primei tranşe de sprijin. Prin acest proiect se
urmărește și îmbunătătțirea managementului
exploatației agricole prin efectuarea unui curs de
perfectionare în domeniul agricol de către
reprezentantul legal al proiectului

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea performanțelor economice ale exploatației
și îmbunătățirea fluxurilor de producție prin
achiziționarea următorelor utilaje și echipamente
noi: grebla rotativa , bara de cosit bi- lama si
infoliator de baloti.

•Stabilirea / mentinerea  domiciliului, sediului social 
de solicitant in UAT-ul in care este inregistrata 
exploatatia vizata pentru sprijin.

•Domiciliul fermierului trebuie sa fie in UAT- ul in care 
este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin.

Obiective

• Inbunatatirea managementului exploatatiei 
agricole prin urmarea unui curs de perfectionare  in 
domeniul culturii plantelor a contribuit la 
inbunatatirea metodelor de lucru in ceea ce priveste 
cultura plantelor.

•-Dotarea exploatatiei cu acest utilaje va contribuii la 
cresterea viabilitatii exploatatiei agricole prin 
reducerea costurilor cu munca vie si reducerea 
costurilor cu munca vie  si cresterea productiei

Rezultate

•Creșterea capacității de gestionare a fondurilor  
nerambursabile acordate de GAL.

•Rezultatele implementării proiectului au generat 
îmbunătățirea calității vieții FERMEI RUJA 
VIRGINICA OLGUȚA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 
DIN COMUNA NOȘLAC, JUDEȚUL ALBA

Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 

19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în 

cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Noslac,

Județul Alba

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art. 20

Domeniul de intervenție  

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000Euro

Valoarea contribuției 
private  

0

Perioada de implementare a 
proiectului 

25.08.2017-15.10.2019

Beneficiarul proiectului

Ruja Virginica Olguta PFA

Date de contact

Ruja Virginica Olguta

tel. 758482652 



 


