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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

“ MODERNIZARE FERMA VEGETALA PRIN 
ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE” 

 

Denumirea 
proiectului 

BERARIU MIHAELA PFA prin intermediul acestui 
proiect a modernizat ferma situata majoritar in 
localitatea Moara, judetul Suceava, prin 
achiziţionarea celor mai performante si 
adecvate utilaje agricole necesare in procesul 
tehnologic de cultivare a plantelor. 

Ferma este vegetala, iar componenta majoritar 
valorica a investitiei din Bugetul Indicativ o 
reprezinta achizitionarea de utilaje aferente 
lucrarii terenurilor detinute. Prin activitatea 
desfăşurată, performanta generala a 
exploatatiei agricole s-a imbunatatit odata cu 
dotarea fermei prin achizitionarea utilajelor si a 
echipamentelor agricole, care vor deservi 
societatea la lucrarile campului. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

- Modernizarea exploatatiei vegetale prin achiziţionarea celor mai performante 

utilaje agricole, care să permită realizarea unui flux tehnologic modern; - 

Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a 

factorilor de productie; - Incurajarea initiativelor in domeniul agricol in special al 

celor cu caracter inovativ;  - Cresterea valorii adugate a produselor prin 

pregatirea acestora pentru vanzare; -  Cresterea viabilitatii economice. 

 

 
 
 
 

Obiective 

Modernizarea exploatatiei vegetale situata in localitatea Moara, judetul 
Suceava prin achizitionarea celor mai performante utilaje agricole, care 
permit realizarea unui flux tehnologic modern, combinate cu o mai 
buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie. Valoarea 
finantării nerambursabile conform contract finantare nr. 
C1920041V109313503470 / 16.01.2019  este de 325.801,43 lei, din care 
s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 325.783,03 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

Modernizarea de ferme agricole prin accesarea de 
fonduri nerambursabile 

 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Moara, 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  

325.801,43 lei  

Valoarea contribuției private  
228.068,47 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  16.01.2019 – 13.05.2019 

Beneficiarul proiectului 

BERARIU MIHAELA P.F.A. 

Date de contact: 

Telefon 0744860593, Titular 

dna. Berariu Mihaela 


