
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 AGRO-ZOOTEHNICA PRIN ACHIZITIA DE 

UTILAJE AGRICOLE” 

 

Denumirea 
proiectului 

RAIN COMPANY SRL prin intermediul acestui 
proiect a modernizat ferma mixtă, situata in Sat 
Costâna, Comuna Todirești, judetul Suceava, 
prin achiziţionarea celor mai performante si 
adecvate utilaje agricole necesare. 

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat:  o 
remorca, o semanatoare paioase, un 
combinator si o masina de erbicidat. Acestea  fii 
esentiale pentru asigurarea bazei furajere a 
animalelor.În acest fel va crește 
competitivitatea sectorului agricol printr-o 
utilizare mai bună a resurselor umane și a 
factorilor de producție precum și îmbunatățirea 
calității produselor obținute. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

- Cresterea numarului de locuri de munca; - Introducerea și dezvoltarea de 

tehnologii și procedee noi, ajustarea profilului, nivelului și calității producției 

la cerințele pieței; -Creșterea veniturilor exploatației agricole; - 

Modernizarea exploatației agricole în vederea întăririi capacității de 

răspuns la solicitările pieței; - Cresterea valorii economice a exploatatiilor 

prin modernizarea ei 

 
 
 
 

Obiective 

Modernizarea fermei mixte din sat Costâna, com. Todirești, jud. 
Suceava, prin achizitionarea celor mai adecvate echipamente  și 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. 
C1920041V109313503826 / 23.01.2019  este de 321.026,01 lei, din care 
s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 321.026,01 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

Modernizarea de ferme agro-zootehnice prin 
accesarea de fonduri nerambursabile. 

 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Sat Costâna, Comuna 
Todirești, 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  

321.026,01 lei  

Valoarea contribuției private  
137.582,58 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  23.01.2019 – 01.08.2019 

Beneficiarul proiectului 

RAIN COMPANY SRL 

Date de contact: 

Telefon 0746385569,  
dna. Nistor Liliana Paraschiva 


