
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 

ACHIZITIE UTILAJE 

 
 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul propune achizitia de utilaje si echipamente agricole 
pentru dezvoltarea fermei agricole vegetale a SC AGROMEC 
BUCINISU SA. Exploatatia agricola contine suprafete in 
teritoriul GAL in comunele: Obarsia, Bucinisu, Redea, Visina, 
Corabia, toate incadrate ca zone defavorizate  cu constrangeri 
semnificative. Investitia  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 in suprafata de 876,9 ha 
cultivate cu cereale si plante oleaginoase (grau, orz, naut, 
porumb, rapita, floarea soarelui, mazare boabe), din care 0,5ha 
inscrise in conversie ecologica. 

 

Obiective 

 
 

Investitia contribuie la obiectivele de „mediu si clima”ale 
Reg.(UE) 1305/2013 prin modernizarea parcului de mașini și 
utilaje cu tehnologie performanta care protejeaza solul si mediul 
inconjurator, reduce emisiile de carbon si gazele cu efect de sera 
prin achiziționarea de utilaje performante și eficiente cu un 
consum redus de combustibil. AGROMEC BUCINISU SA este 
producator inregistrat in sistemul de agricultura ecologica cu o 
suprafata de 0,5 ha conform Fisei de inregistrare eliberata de 
DADR Olt sub nr. 2405/19.04.2018. 

 

Rezultate 

Achizitie 3 tractoare, semanatoare paioase, semanatoare 
prasitoare, grapa cu discuri, distribuitor ingrasaminte, plug 
reversibil. 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare 
Locală” 

 

Perioada de programare 
2014-2020 

Beneficiarul proiectului 
AGROMEC BUCINISU SA 

 

Localizarea proiectului: 
Comuna Bucinisu 

, 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 11.03.2019-

16.07.2021 

Date de contact  
Tel 0756049615 
 


