
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ecoleg Olt Dunare 

Proiect finanțat prin FEADR 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Posibilitatea unei finantari  
 
prin axa LEADER. 
 

Denumirea 
proiectului 

MODERNIZARE TEHNOLOGICA IN AGRICULTURA 
DURABILA 

 
 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului 

Investitia  propusa stimuleaza inovarea în teritoriul GAL 
ECOLEG OLT DUNARE prin introducerea si dezvoltarea de 
tehnologii si procedee noi in sectorul vegetal, moderne și 
„prietenoase cu mediul” care contribuie la creșterea 
nivelului de performanță al exploatatiei AGROMEC VISINA 
de 3.387,86 ha cultivate cu cereale (grau, naut, porumb, 
rapita, floarea soarelui, mazare boabe), din care 8,53 ha in 
conversie ecologica. Valoarea adăugată a investitiei: 
modernizare si diversificare prin implementarea de actiuni 
„prietenoase cu mediul”, inclusiv exploatarea de 
suprafete in conversie / agricultura ecologica, acordand o 
atentie sporita reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera 
si reducerea emisiilor de amoniac din agricultura. 

Obiective 

Achizitia de utilaje:  
1) sprayer autopropulsat cu senzori de inaltime, GPS autopilot cu 
antena , display cu documentatie GS4, inchiderea automata a 
sectiior prin control, sistem de monitorizare.  

2) Distribuitor ingrasaminte cu o latime de lucru 18-32 m, rata de 
aplicare 15 - 1100 kg/ha si unitate de comanda. 

Proiectul include tehnologii inovative  -  utilajele agricole sunt 
de ultima generatie, eficiente din punct de vedere tehnologic  
Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor 

transversale mediu si clima. 
 

Rezultate 

Modernizare si diversificare prin implementarea de actiuni 
„prietenoase cu mediul”, inclusiv exploatarea de suprafete 
in conversie / agricultura ecologica, acordand o atentie 
sporita reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si 
reducerea emisiilor de amoniac din agricultura.  
 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare 
Locală” 

 

Perioada de programare 
2014-2020 

Beneficiarul proiectului 
AGROMEC VISINA SA 

 

Localizarea proiectului: 
Comuna Visina 

, judetul Olt 

Domeniul de intervenție 
2A 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20, 
alin. (1), lit. b), d), e) și g 

 
Valoarea finanțării 

nerambursabile 

200.000,00 euro 

Valoarea contribuției 
Private 200.000,00  

euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 06.03.2019-

29.04.2021 

Date de contact  
Tel 0766390400 
 


