
 

 

În cadrul vizitei din județul Alba din 21 martie 2016, premierul a vizitat mici ferme, afaceri non-

agricole și proiecte de infrastructură cu fonduri europene ce constituie exemple de bună practică în 

comuna Ciugud: 

 

1) Proiectul de afacere non-agricolă având-o ca manager pe doamna Dușa este o mică afacere de 

familie, care a luat ființă în 2010, prin accesarea de fonduri europene prin PNDR 2007-2013 - Măsura 

312 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro întreprinderi  în spațiul rural”. În primă fază, firma a 

accesat 100.000 de euro, cu care s-au achiziționat utilaje și cele necesare demarării activității. Domeniul 

de activitate este cel de producție publicitară. 

Datorită acestei investiții, trei dintre membrii familiei Dușa s-au întors din Spania. Gabriel Dușa 

este cel care se ocupă de bunul mers al firmei, accesând în urmă cu doi ani încă 100.000 de euro, în 

cadrul schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea firmei. 

Firma a pornit la drum cu patru angajați. În acest moment, are nouă angajați și în implementare 

un alt proiect, pentru construcția unui nou spațiu de producție. Prin acest proiect se vor crea noi locuri de 

muncă. 

 

2) Proiectul microfermă din localitatea Limba a început în 2011, prin accesare de fonduri europene în 

valoare de 25.000 de euro, prin PNDR - Măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”. Ferma a început cu 

opt vaci, iar prin accesarea fondurilor europene s-a reușit mutarea acesteia în locația actuală.  

În prezent, ferma are un efectiv de 20 de vaci, cu timpul fermierul reușind să achiziționeze și un 

tractor modern din fonduri europene.  

De fermă se ocupă tânărul Dan Ioan și familia acestuia, care vor să depună un nou proiect prin 

care să realizeze o mini linie de producție a produselor lactate. 

  

3) Proiectul de drumuri agricole. Pe parcursul anului 2011, în parteneriat cu două comune învecinate 

şi tot în baza unui proiect cu finanţare europeană (FEADR- Măsura 125 din PNDR 2007-2013), în 

valoare totală de peste 2 milioane euro, s-au amenajat şi s-au asfaltat 26 de km de drum agricol. 

Rezultatul: activitatea agricolă din zonă a crescut cu peste 80%, fiind înfiinţate 11 ferme agricole noi, iar 

terenul arabil din zonă a ajuns să fie cultivat aproape în întregime. 

Modernizarea infrastructurii agricole cu finanţare europeană a continuat şi în perioada 2013-

2015, când au fost implementate prin Axa 4 - LEADER din PNDR alte două proiecte, în valoare totală 

de peste 400 000 euro, ce au vizat modernizarea a peste 5 km de drum agricol, drum ce deservește 

suprafeţe de exploatare din 3 sate aparţinătoare comunei. 

În acest moment, aceste drumuri agricole deservesc peste 1500 ha de teren agricol, ușurând 

semnificativ munca agricultorilor din această zonă. 

În aceeași perioadă, a fost implementat un alt proiect cu finanţare din PNDR – LEADER, în 

valoare totală de aproximativ 100 000 euro, având ca obiectiv modernizarea rigolelor, a şanţurilor pentru 

scurgerea apelor în satul Drîmbar, sat, de asemenea, aparţinător comunei Ciugud. 

  

4. Proiectul noului sediu administrativ al comunei Ciugud este finanțat prin programul FEADR - 

AXA 4 - LEADER și va fi dat în folosință în cursul săptămânii viitoare. Valoarea proiectului este de 

1.600.000 lei plus cofinanțarea din bugetul local.  Decizia de a construi un nou sediu administrativ s-a 

luat după ce s-a constatat că actualul spaţiu nu mai permite desfăşurarea activităţii în condiţii optime. 

 

 


