
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MOLDO-PRUT 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•MODERNIZAREA FERMEI S.C. MADUTA 
COM, DIN COMUNA STANILESTI, JUDETUL 
VASLUI 

Denumirea 
proiectului 

•Proiectul a propus achizitia unor utilaje si 
echipamente agricole performante necesare 
desfasurarii  eficiente a activitatii agricole 
pentru suprafata de 204.90 ha dintr-un total de 
205.01 ha exploatata de solicitant. Astfel, prin 
proiect au fost achizitionate: o combina 
agricola, un heder pentru combina agricola 
impreuna cu un carucior , cat si un GPS. 

•Achizitionarea acestor utilaje agricole moderne  
a facilitat procesul de recoltare a cerealelor cat 
si a plantelor tehnice;  performantele acestora 
se reflecta in productivitate si consumuri 
specifice, in procentul de pierderi de boabe 
care sunt semnificativ mai mici, cat si in 
calitatea ridicata a boabelor. 

Descrierea 
proiectului  

 

 

•Obiectivul general al proiectului: 
Imbunatatirea performantei generale a 
exploatatiei agricole prin cresterea 
competitivitatii activitatii agricole si cresterea 
calitatii produselor obtinute. 

•Obiectivele specifice:  Dotarea fermei cu 
echipamente noi in scopul cresterii valorii 
adaugate a productiei obtinute ca urmare a 
calitatii lucrarilor; Cresterea veniturilor 
exploatatiei;  Eficientizarea modului de 
pregatire a terenului si de intretinere a 
culturilor. 

 

Obiective 

•Cresterea veniturilor beneficiarului rezultate 
din activitatea productiva va avea ca efect 
cresterea impozitelor si taxelor platite la 
bugetul local si bugetul general consolidat. 

•Se vor dezvolta noi relatii contractuale cu 
furnizorii de materii prime din teritoriul 
Moldo-Prut 

•Populatia va beneficia de o calitate 
superioara a produselor obtinute de Maduta 
Com SRL 

Rezultate 

•Implementarea unui proiect de aceasta 
anvergura este oportuna pentru dezvoltarea 
unei exploatatii agricole care  este in 
dezvoltare, intrucat dotarea tehnica a unei 
ferme este unul din cei mai importanti 
indicatori in dezvoltarea rentabilitatii 
exploatatiei. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: Sat 
Poganesti, comuna 

Stanilesti, judetul Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Nr. 17 

Domeniul de intervenție  2A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

99.729 euro 

Valoarea contribuției 
private  42.741 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 28.03.2018 - 

13.06.2019  

Beneficiarul proiectului 
MADUTA COM SRL 

Date de contact  

Telefon: 0769152611 

Mail: 
stanpetruta04@yahoo.com  


