
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală (GAL) Valea Buzaului  

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

•Dezvoltarea microfermei zootehnice Feraru 
Maria Mirabela Persoana Fizica Autorizata, 
Sat Maruntisu, Oras Patalagele, judet 
Buzau  

Denumirea 
proiectului 

•Beneficiarul isi desfasoara activitatea de 
crestere a bovinelor de lapte in sat Maruntisu, 
oras Patarlagele, judetul Buzau, exploatatia 
zootehnica find formata din 4 vaci de lapte . 

•Prin implementarea acestui proiect isi 
propune cresterea performantelor economice 
a exploatatiei prin comercializarea productiei, 
modernizarea exploatatiei prin realizarea unei 
investitii constand in acizitinarea unei mori de 
cereale si tocator si cresterea dimensiunii 
fermei de la 4 capete bovinela la 6 capete, din 
prasila proprie. 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectivul general al acestui sprijin financiar 
nerambursabil il constituie cresterea 
competitivitatii prin modernizare, precum si 
imbunatatirea managementului exploatatiei. 

Obiective 

•A comercializat productia proprie in procent 
de 21,33% din valoarea primei transe de 
sprijin. 

•A achizitionat moara macinat 
cereale+tocator (2 in 1) 800kg/ora, fara 
motor, cu turbina si ciclon (inclus) EURO 
MS400. 

•A crescut dimensiunea exloatatiei prin 
marirea efectivului de bovine de la 4 capete 
la 6 capete. 

 

Rezultate 

•Proiectul a fost finalizat intr-o perioada 
relativ scurta, 22 luni ( fata de cele 33 
prevazute initial), deoarece obiectivele 
propuse au fost realiste, fiind stabilite in 
urma unei bune analize a necesitatilor de 
dezvoltare a exploatatiei si a resurselor 
disponibile. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea 
proiectului:ROMANIA 

REGIUNEA Sud-Est; Judet 
Buzau; Sat Maruntisu, Oras 

Patarlagele 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

art. 5 

Domeniul de 
intervenție:2A, conf. art. 5, 

Reg. (UE), nr. 1305/2013   

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 15.000 euro 

Valoarea contribuției 
private  - 

Perioada de implementare 
a proiectului 33 luni 

Beneficiarul proiectului 
FERARU MARIA MIRABELA 

PFA 

Date de contact : sat 
Maruntisu, nr. 169, oras 
Patarlagele, jud. Buzau 

Telefon:0761182745  


