
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Dealurile Tarnavelor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• Modernizarea și eficientizarea fermei 
Sapartoc SRL

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se dorește ca ferma să devină
profitabilă prin deschiderea acesteia către
piață, însă, datorită slabei dotări cu utilaje și
echipamente, activitatea de producție nu este
eficientă. Solicitantul dorește să eficientizeze
procesul de producție, pentru a economisi timp
și costuri, care îi sunt necesare în activitatea de
desfacere.

Descrierea 
proiectului 

• Comercializarea producției în procent de min 
20% din valoarea primei tranșe.

•Menținerea domiciliului și/sau a locului de 
muncă în aceeași UAT în care se află 
exploatația.

• Creșterea randamentului și a productivității 
muncii.

Obiective

• Au fost achiziționate următoarele
echipamente: motocultor, prinderi rapide,
freză, bară de cosire, roți metalice+inele
metalice pentru motocultor, mecanism
transmisie, plantatoare de răsaduri,
semănătoare, dispozitiv de întins folie, folie
de mulcire, componente pentru sistemul de
fertilizare, atomizor, cazmale, furci pentru
săpat, lopeți, burghiu de pământ.

Rezultate

•,,In primul rand recomand tinerilor viitori
beneficiari pe masura care am accesat-o
M03/2A de la GAL Dealurile Tarnavelor
Echivalentul Submasurii 6.3 din PNDR sa
parcurga o informare foarte bine pusa la
punct. Sa viziteze si sa mearga fizic in
exploatatiile legumicole din zona, chiar o
mica practica recomandabil pentru a
intelege capacitatea de gestionare fizica si
profesionala a proiectului modernizarea si
eficientizarea fermei. Pe parcursul
mandatului colaborarea cu reprezentantii
GAL, AFIR este importanta. ", Moldovan
Radu Cristian.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Albești, sat

Șapartoc

Perioada de programare   
2014-2020

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

art.19alin. 1, lit.a), pct. (iii) 
Dezvoltarea fermelor mici

Domeniul de intervenție 

2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000 EURO

Valoarea contribuției 
private  _______0_____

Perioada de implementare a 
proiectului 

02.08.2018-20.08.2021

Beneficiarul proiectului 

SAPARTOC SRL

Date de contact : Moldovan 
Radu Cristian

0741.082.770



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


