
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

           

• INVESTIȚIE INIȚIALĂ PE SCHEMA GBER(4.2) 
PRIVIND CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A 
PRODUSELOR POMICOLE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PERFORMANȚEI EXPLOATAȚIEI POMICOLE 
APARȚINÂND PFA AMARIEI G. PETRU

Denumirea 
proiectului

•PFA AMARIEI G. PETRU activeaza in domeniul 
productiei pomicole. Solicitantul îsi propune prin 
implementarea proiectului îmbunătățirea 
performanței exploatației pomicole și creșterea 
valorii adăugate a produselor pomicole. Prin 
achiziționarea de utilaze și echipamente moderne 
se va asigura dezvoltarea durabilă a exploatației.
Veniturile fermei se vor obtine din comercializarea 
produselor obținute în fermă.

Descrierea 
proiectului 

• Creșterea valorii adăugate a produselor pomicole 
prin utilaje si echipamentele noi

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

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

•valorificarea adecvata a terenurilor agricole si
pomicole

• cresterea productivitatii.

Obiective

•Achizitionarea urmatoarelor utilaje:

• tractor 1 buc

•electrostivuitor 1 buc

•boxpaleți 400 buc

•transpaletă manuală cu cântar 1 buc

•sistem pulverizare erbicid fără apă 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 
Rotopănești, com. 

Horodniceni

Perioada de programare   
2014-2020

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

art.45, alin (1)

Domeniul de intervenție  2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

49.045,57 euro

Valoarea contribuției 
private euro

Perioada de implementare a 
proiectului 24 luni

Beneficiarul proiectului  PFA 
AMARIEI G. PETRU

Date de contact 
Amariei Petru    

reprezentant legal 



    

                                            



         

 


