
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ASOCIATIA „ VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI ” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•INSTALAREA TINEREI STOIAN PERONELA-DIANA IN 
FERMA LEGUMICOLA IN COMUNA POGONESTI , 
JUDETUL VASLUI. 

Denumirea 
proiectului 

• STOIAN PETRONELA – DIANA INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA detine o ferma legumicola pe suprafata de 
1,80ha teren luat in arenda in comuna Pogonesti, judetul 
Vaslui. Este inregistrata la ONRC din data de 20.03.2018 
si la APIA ca Intreprindere individuala in data de 
30.03.2018. Prin Planul de afaceri solicitanta isi propune 
realizarea obiectivului obligatoriu de comercializare a 
productiei proprii in procent de minim 20% din valoarea 
primei transi si isi propune de asemenea realizarea a trei 
obiectve suplimentare. Solicitanta isi propune 
modernizarea fermei prin achizitionarea unui tractor de 
30-50cp si a unei freze pentru prelucrarea solului. De 
asemenea isi propune achizitia de europubele si a unui 
container pentru compostare resturi vegetale, compostul 
rezultat fiind folosit ulterior ca ingrasamant natural. 

 

•Obiectivele proiectului: 

•1. . Pentru modernizarea solicitantulva achizitioana un 
tractor  , o freza, 2 europubele si un container de 
compostat resturi vegetale. 

Descrierea 
proiectului  

•comercializarea productiei proprii in procent de cel 
putin  20% din valoarea primei transe; 

•achizitia unui tractor de 50 CP si o freza pentru sol 

•achizitia a 2 europubele de 120 litri ; 

•achizitia unui container pentru compostat resturi 
vegetale de 340 litri. 

Obiective 

•modernizarea exploatatiei legumicole . Rezultate 

•  
Lecții învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:     
Comuna Pogonesti, Judetul 

Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305  

art.19, alin.(1). lit. (a) pct.(i) 
din Reg.(UE) nr.1305/2013 

corespondenta SM6.1 

Domeniul de intervenție   

2B) 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 40000 euro/186340 lei 

Valoarea contribuției 
private  0 euro/0 lei 

Perioada de implementare 
a proiectului : 11 luni 

Beneficiarul proiectului  

STOIAN PETRONELA-
DIANAINTREPRINDERE 
INDIVIDUALA, JUDETUL 

VASLUI 

Date de contact: 
0762104288,  

petrost84@yahoo.com 


