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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL PRIN MASURA 4/6B IN 

COMUNA MOARA, JUDETUL SUCEAVA” 
 

 

Denumirea 
proiectului 

Scopul implementării proiectului  consta  in IMBUNATATIREA 

INFRASTRUCTURII LA SCARA MICA, respectiv MODERNIZARE 

DRUM DE INTERES LOCAL PRIN MASURA 4/6B IN COMUNA 

MOARA, JUDETUL SUCEAVA, acest fiind drum de inters local 

0+000-0+390 L=390m cu platforma de 5,00ml, din care parte 

carosabila 4,00m si acostamente 0,50m. 

• Unul dintre factorii externi care au condus la nevoia 
proiectului a fost reprezentat de  principul conectivitatii  in 
vederea asigurarii legaturii cu principalele cai rutiere si alte cai 
de transport.  
• Proiectul  se implementeaza iar rezultatele scontate se 
vor declara la final. 
• Dezvoltarea și diversificarea activităților prevăzute în 
cadrul proiectului au efect direct asupra creșterii numărului de 
angajați ai beneficiarului:  va fi creat un loc de muncă 
permanent, care va fi menținut și după finalizarea proiectului.  

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII LA 
SCARA MICA  
 
Obiectivele specifice ale investiției: IMBUNATATIREA  accesului la servicii de 
baza pentru populatia rurala, Înființarea unui loc de muncă; MODERNIZARE 
DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOARA, JUDETUL SUCEAVA  
 

- Înființarea unui loc de muncă; 
- MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

MOARA, JUDETUL SUCEAVA  

Activitățile proiectului pn Orașul Cajvana, județul Suceava. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în modernizarea drum de interes 
local prin în Comuna Moara. 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare 
C1920072R209313501226 /09.07.2018  este de 232.925 lei, din care 
s-a solicitat la plată 232.585,07 și s-a decontat valoarea de 
222.7682,82 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale, si a infrastructurii 
aferente. 

 

 
 
 

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.20 

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

222.7682,82  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  09.07.2018 – 19.08.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA MOARA   

Date de contact: 
Telefon 0330102396  
Primar DZIMINSCHI 
FERDINAND-EDUARD 


