
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„Achizitii utilaje agricole” 

 

 

Denumirea 
proiectului 

Scopul implementării proiectului a fost modernizarea 

exploatatiei agricole pe care o detine firma in satul 

Mihoveni, comuna Scheia, judetul Suceava, prin 

achiziţionarea de utilaje agricole necesare desfasurarii 

activitatii. Veniturile fermei se vor obtine din 

comercializarea cerealelor, a plantelor oleaginoase si a 

plantelor de nutret. 

Prin achizitionarea de echipamente performante si 

conforme cu standardele in vigoare, s-a ajuns la realizarea 

unui flux tehnologic modern, prin intermediul caruia se 

vor putea obtine produse finite de calitate superioară. 

Astfel, s-a apelat la finanţarea nerambursabilă acordată 

prin PNDR cu scopul finanţarii agriculturii în vederea 

diminuării impactului social al restructurării, prin 

acordarea unui grant de 70% din total eligibil proiect.  

 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea exploatatiei agricole pe care 

o detine in sat Mihoveni, comuna Scheia, judetul Suceava, prin achiziţionarea 

de utilaje agricole necesare desfasurarii activitatii. 

Obiectivele investiției: Imbunatatirea performantelor economice ale fermei 

vegetale din localitatea Scheia,  prin achiziţionarea de utilaje. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în achiziționarea de utilaje 
agricole (tractor) necesare desfasurarii activitatii. Valoarea 
finantării nerambursabile conform contract finantare nr. C 
1920041V109313505100 / 13.06.2019 este de 179.544,75 lei, 
din care s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 
179.544,75 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

 
Imbunatatirea performantei economice a exploatatiei 
agricole prin introducerea de procese si tehnologii noi, 
innovative, in zona rurală prin accesarea de fonduri 
europene. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Sat Mihoveni, comuna Scheia, 
judetul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 :  Art.17, 

Alin.1, lit.(a)  

 

Domeniul de intervenție  2A 
Îmbunătăţirea performanţei economice 

a tuturor exploataţiilor agricole şi 
facilitarea restructurării şi modernizării 

exploataţiilor, în special în vederea 
sporirii participării pe piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor agricole 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

179.544,75 lei  

Valoarea contribuției private  
76.947,75 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

 13.06.2019 – 15.10.2019 

Beneficiarul proiectului 
AGROSIMON PLUS MIHOVENI 

SRL  
  

Date de contact: 
Telefon 0743944600  
Administrator Simon 
Cosmin-Gheorghita 
 


