
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală  

VALEA SOMUZULUI, judetul Suceava  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• ACHIZITII  UTILAJE AGRICOLE
Denumirea 
proiectului

•S.C MYN STRATULAT SRL activeaza in domeniul 
productiei agricole vegetale. Solicitantul isi 
propune sa modernizeze exploatatia agricola pe 
care o detine prin achizitionarea de utilaje agricole 
necesare desfasurarii activitatii. Prin achizitionarea 
de echipamente performante si conforme cu 
standardele in vigoare, se va realiza un flux 
tehnologic modern, prin intermediul caruia se vor 
obtine produse finite de calitate superioara. 
Veniturile fermei se vor obtine din comercializarea 
cerealelor, a plantelor oleaginoase, legumelor, 
merelor si a plantelor de nutret.

Descrierea 
proiectului 

• incurajarea intiativelor in domeniul agricol in 
special al celor cu caracter inovativ;

• crearea a 2 locuri de munca noi pe teritoriul GAL 
Valea Somuzului

•cresterea numarului de exploatatii agricole si 
dezvoltarea economica a regiunii GAL  Valea 
Somuzului

•valorificarea adecvata a terenurilor agricole si 
cresterea productivitatii.

Obiective

•Achizitionarea urmatoarelor utilaje:

• tractor 1 buc

•masina de erbicidat purtata 1 buc

•semanatoare paioase mecanicapurtat 1 buc

•semanatoare prasitoare 1 buc

•atomizor tractat 1 buc

•crearea 2 noi locuri de munca

Rezultate

• Este importanta alegerea unui consultant cu 
experienta, respectarea conditiilor contractuale 
in toate fazele de implementare.

•Recomandare:

•reducerea birocratiei pentru  intocmirea 
proiectelor,foarte costisitor ca timp si bani  
pentru avize in faza de depunere a proiectului  
(faza in care poate fi declarat neeligibil)

•- o comunicare activa cu GAL-ul , AFIR -ul 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: sat 
Pocoleni, com. Radaseni

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013, 

art.45, alin (1)

Domeniul de intervenție  2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

77.652,60 euro

Valoarea contribuției 
private  33.279,69 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 12 luni

Beneficiarul proiectului SC 
MYN STRATULAT SRL

Date de contact 
Stratulat Constantin 

administrator 







 


