
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Dealurile Târnavelor 

        Proiect finanțat prin FEADR 

          

•,,Modernizarea fermei Grădinile Mălâncrav 
SRL și deschiderea acesteia către piață”

Denumirea 
proiectului

• Grădinile Mălâncrav și-a propus prin acest 
proiect creșterea performanțelor economice 
prin creșterea producției, eficientizarea 
procesului tehnologic, a randamentului, a 
productivității muncii și deschiderea către 
piață. 

•Aceste deziderate s-au realizat prin 
tehnologizarea exploatației, respectiv achiziția 
de utilaje și echipamente.

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producției 
proprii în procent de cel puțin 20% din 
valoarea primei tranșe de sprijin

•Stabilirea domiciliului solicitantului în UAT-ul 
în care are înregistrată exploatația vizată 
pentru sprijin

•Creșterea randamentului și a productivității 
muncii

Obiective

•Au fost achizitionate urmatoarele: 
Motocultor, Freză de pământ +roată de 
sprijin, Bară de cosire+ mecanism 
transmisie, Plug rotativ, Cuple+ distanțiere+ 
prelungitoare, Roți metalice+inele metalice, 
Utilaj pentru plantat cartofi, Utilaj pentru 
recoltat cartofi, Dispozitiv pentru întins folia 
de mulcire, Plug reversibil, Mulcer/tocător 
de resturi vegetale, Atomizor, Motopompă, 
Plantator răsaduri- 2 buc, Sistem distribuție 
fertilizanți/îngrășăminte/tratamente 
radiculare, Folie de mulcire, Consumabile 
utilaje, uleiuri, Servicii consultanță pentru 
întocmirea prezentului proiect

Rezultate

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Mălâncrav, nr. 42, comuna 

Laslea, jud. Sibiu

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: 19, alin. 

1 lit. a, pct. (iii)

Domeniul de intervenție:
2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000 Euro

Valoarea contribuției 
private  0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 28.09.2017-

31.07.2019

Beneficiarul proiectului 
Grădinile Mălâncrav SRL

Date de contact: 
0743.505.100



                

 

 

,,Desi birocratia pare stufoasa, 
merita tot efortul.

Finantarea ne-a ajutat sa 
tehnologizam exploatatia, pentru 
a putea functiona in conditii de 
eficienta. De asemnea, finantarea 
ne-a facut sa ne fiscalizam si sa 
intram in legalitate.

Implementarea a fost relativ 
usoara, datorita suportului oferit 
de echipa GAL." - Calugar Ana, 
administrator Grădinile Mălâncrav

Lecții 
învățate/ 
recomand
ări


