
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Confluente Moldave 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Achizitie de tractor si masini agricole
Denumirea 
proiectului

• Pentru reducerea cheltuielilor cu inchirierea 
masinilor agricole  necesare in procesul de 
productie, am decis achizitionarea prin fonduri 
FEADR a unui tractor cu puterea cuprinsa intre 
100CP-120CP, care sa constituie baza 
energetica pt formarea agregatelor agricole cu 
care se xecuta lucrarile din procesul de 
productie, a unui echipament de erbicidat cu 
latimea de lucru intre 10 m si 20 m si 
capacitate rezervor cuprins intre 300 l si 600 l. 
Pt cresterea  productivitatii din exploatatie si 
evitarea calamitatilor legate de fenomenul  de 
seceta, societatea face parte dintr-o forma 
asociativa a utilizatorilr de Apa  pt Irigatii 
Radomiresti, Bacau.Pt folosirea apei de pe 
infrasctructura de irigatii doresc sa 
achizitionez prin implementarea acestui 
proiect urmatoarele utilaje si echipamente: o 
motopompa dotata cu motor termic cu 4 
cilindri, un tambur de irigat cu aripa de ploaie 
si un tambur de irigat simplu, fara 
dotari.Actvitatea  principala o reprezinta 
cultivarea cerealelor(exclusiv orez), planteor 
leguminoase a plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase cod CAEN 0111.Productia 
obtinuta este destinata pietii de specialitate si 
va fi vanduta dupa recolatare sau dupa o 
perioada de depozitare in ferma.

Descrierea 
proiectului 

•Cresterea viabilitatii exploatatiilor, a 
competitivitatii si promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare.Cresterea numarului de 
louri de munca prin crearea unui loc de 
munca

Obiective

•Achizitionare tractor TAG 952.3, echipament 
de erbicidat, motopompa irtec G/E6 
100/400, tambur IRTEC G/E6 100/400 AR

Rezultate

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

com.Letea Veche,jud.Bacau

Perioada de programare   
2014-2020

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

art.17

Domeniul de intervenție 

2A-
Imbunatatirea performantei 

economice a tuturor 
exploatatiilor agricole 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

37.314,76 euro

Valoarea contribuției 
private 

55.200 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

29.12.2020-12.05.2021

Beneficiarul proiectului 

SC Hortisem SRL

Date de contact 

SC Hortisem SRL, com.Letea 
Veche, jud.Bacau


