
Nu intreba mereu ce face țara pentru tine,

mai bine intreaba-te  ce poti face tu pentru

țara ta !!!



Oameni care asteptam sa faca altii

ceva pentru noi, oameni care

asteapta sa ne pice banii din cer?

Ce fel de oameni suntem?

Sunt destui, dar n’am

avut eu norcul asta …



Atunci ne mai

raman alte 2

posibilitati ☺

Muncesti

pana ajungi

ca el

Pentru

 visul

tau…

Pentru

visul

altuia …



Eu am

ales

stanga…

Daca nu muncesti pentru visul tau, o sa

ajungi sa fii platit ca sa lucrezi pentru

visul altuia !!!



Un mare om mi-a zis candva,

alege tu ce fel de bataturi vrei sa faci…

E alegerea fiecaruia



Facultate Inginerie



S’am ajuns si inginer…

Dar inca nu era visul meu,

pentru ca eu alesesem stanga …



Dar lipseau banii …

► Ma gandeam la visul meu…



Asa ca…am inceput sa pun creierul la treaba

si sa il folosesc la ce a fost antrenat in

facultate…

 FONDURI EUROPENE

Caut pe

internet…



Depun proiect, 90 puncte din 100 , ratez finantare la mustata pentru faptul ca nu am bifat un

criteriu punctabil cu 5 puncte desi era eligibil  - INOVATIE – CARACTER INOVATIV.

2017 – Start UP Nation… prima editie, prima

incercare…

NU RENUNT si …

2018 - Start UP Nation… editia a II-a , a II-a incercare …

Sunt pregatit din 2017, stiu cum sa procedez si merg la sigur, 100 puncte din tot

atatea posibile, ca sa plusez la criteriile de departajare imi asum 4 angajati , 90% din

buget pentru echipamente si utilaje…

33.514 planuri de afaceri înscrise – ratez finantarea doar pentru ca mi-am

asumat din cei 4 angajati doar unul din categoria persoanelor defavorizate.

Ceva nu faceam eu bine … si imi dau seama ca trebuie sa ma

pregatec ca la SAH si sa gandesc mutarile inainte sa actionez.



Agricultura – Pomicultura

”În viitorul apropiat, pământul cultivat va fi mai valoros decât aurul”

Si de aici visul incepe sa prinda contur astfel, apare :

 BUNATATI DIN LIVEZILE URSULUI

Proiect care speram sa fie finantat prin Fonduri Europene ,

submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

Dar pana atunci pregatim terenul ( la propriu si la figurat )

- Toamna 2019 – 5000 mp infiintare plantatie zmeura

- Primavara 2020 – extindere plantatie cu inca 5000 mp

- Primavara 2020 – extindere investitie cu 2500 mp plantatie

lavanda

- Toamna 2021 – primavara 2022 – incepere investitie prin fonduri

europene prin submasura 4.1a – suprafata estimata totala 25 ha

plantatie mixta : zmeura, lavanda, catina, alun si nuc.

- Investitie estimate 1.050.000 euro



- https://www.youtube.com/watch?v=mBjs6mHxnZA – bilonare rand1

- https://www.youtube.com/watch?v=gpriOPx6Q0k – bilonare rand 2

- https://www.youtube.com/watch?v=Vb0iuiAF1hQ – mocirlire butasi

- https://www.youtube.com/watch?v=CPIuqIc4vhc – asezare butasi pe randuri

Toamna 2019



VARA 2020 – VARA 2021

( PREVIZIUNI)



VARA 2020 – VARA 2021

( PREVIZIUNI)



BUNATATI DIN

LIVEZILE URSULUI


