
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•”SUSȚINEREA FERMEI MICI MUNTEANU GINA-
ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”

Denumirea 
proiectului

• În 02.06.2015 s-a autorizat la ONRC Iași ca PFA,
cu sediul profesional în sat Coarnele Caprei, 
comuna Coarnele Caprei, judetul Iași, activitate
principală – 0141 – Cresterea bovinelor de lapte. 

•PFA MUNTEANU GINA-ROXANA, și-a propus prin 
proiect, achiziționarea unui tractor cu puterea 
între 60-90 CP. 

•Conform adeverintei de la DSVSA, PFA 
MUNTEANU GINA-ROXANA este proprietar al 
exploatatiei RO0963430684, avand înregistrate 
în anul 2018 un numar de 2 -porci-purcei sub 
20kg  si o vaca de lapte.

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producţiei proprii 
în procent de cel puţin 5% din valoarea primei 
tranşe de sprijin

•Amenajare platforma gunoi de grajd
•Respectarea conditiei privind domiciliului, sediului 
profesional al formei de organizare si locul de 
munca

•Creșterea performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producţiei proprii 
în procent de peste 6% din valoarea primei tranşe 
de sprijin

Obiective

•Achiziții realizate: TRACTOR AGRICOL 95 CP
•Producție obținută: Anul 0: 6,00 t grau, 14,00 t 

porumb, 1,00 t floarea soarelui, 2,00 t rapita, 2,50 t 
fan. Anul I: 2,80 t grau, 12,70 t porumb, 4,00 t 
floarea soarelui, 2,50 t fan. In anul II productia a 
fost: 2,10 t grau, 23,20 t porumb si 2,50 t fan.

•In anul III productia preconizata este de: 2,10 t 
grau, 23,70 t porumb, 1,00 t lucerna si 4,00 t fan

Rezultate

• Alocare financiară mai mare pentru această 
măsură

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului:  
COMUNA COARNELE CAPREI, 

SAT COARNELE CAPREI, 
JUDEȚUL IAȘI

Perioada de programare   

2014-2020

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

19

Domeniul de intervenție  
2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

15.000,00 Euro

Valoarea contribuției private: 
0,00 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului:

18.01.2019 - 02.08.2021

Beneficiarul proiectului 
MUNTEANU GINA-ROXANA

PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ

Date de contact: 

MUNTEANU GINA-ROXANA
0757911330

munteanuginaroxana
@yahoo.com


