
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

 

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

GAL VALEA SOMEȘULUI  

Proiect finanțat prin FEADR 

        

 

 

•Dezvoltarea femei mici detinuta de  Trif V. 
Sorin Inteprindere familiala in comuna 

Lozna, judetul Salaj  

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul contribuie la dezvoltarea femei mici 
detinuta de  Trif V. Sorin Inteprindere 
familiala, constituita din   terenuri cu 
suprafata de 2.90 ha , primite in arenda.  

• Prin proiect se doreste dezvoltarea activitatii 
agricole, cresterea randamentului exploatatiei 
si a veniturilor obtinute din comercializarea 
produselor vegetale. 

Descrierea 
proiectului  

• Productie comercializata in procent de 
peste 20% din valoarea primei transe de 
plata. 

• Cresterea randamentului si a productivitatii 
muncii in exploatatia agricola. 

• Mentinerea domiciliului, sediului social si a 
locului de munca in aceiasi localitate  cu 
exploatatia sau zona limitrofa. 

• Dezvoltarea competentelor fermierului 
pentru buna gestionare  a  activitatii si 
implementarea corecta a planului de afaceri. 

• Imbunatatirea promovarii produselor pe 
piata. 

Obiective 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  sat 
Lozna, comuna Lozna, 

judetul Salaj 

 

Perioada de programare   
2014-2020 

Domeniul de intervenție  
2A Îmbunătățirea 

performanței economice a 
tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea 

restructurării și 
modernizării 

exploatațiilor, în special în 
vederea creșterii 

participării pe piață și 
orientării spre piață, 

precum și a diversificării 
activităților agricole 

Beneficiarul proiectului  

Trif V. Sorin Inteprindere 
familiala 



 

         

 

•Productie comercializata in procent de 
20.87% din valoarea primei transe de 
plata. 

•Cresterea dimensiunii economice a fermei 
cu 307.59 SO. 

• Cresterea randamentului si a 
productivitatii muncii prin achizitie de 
masina de ierbicidat. 

•Cresterea competentelor fermierului prin 
participarea la programul de formare 
profesionala in competente 
antreprenoriale . 

•Participarea la targuri de produse agricole. 

 

Rezultate 

• __________________ 
Lecții 

învățate/ 
recomandări 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19 
Dezvoltarea exploatațiilor 

și a întreprinderilor 
aliniatul 1, litera (a), pct. 
(iii), ajutor la înființarea 

întreprinderii pentru 
dezvoltarea fermelor mici 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 15000 

Valoarea contribuției 
private    

0 

 

Perioada de implementare 
a proiectului  

10.10.2018 - 31.05.2019 

Date de contact 

0745 098932 


