
 

 

 

 

Investiția propusă de solicitant în cadrul proiectului „MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE DEȚINUTE DE 
CARPAT AGROM S.R.L.” presupune achiziția de echipamente agricole specifice cultivării cerealelor și a plantelor 
producătoare de semințe oleaginoase cu scopul de a crește competitivitatea activității agricole a fermei și 
calitatea produselor obținute.    
 
Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea exploatației agricole deținute de CARPAT AGROM 
S.R.L. în vederea îmbunătăţirii performanţei economice a exploataţiei agricole administrate şi restructurarea 
acesteia în vederea orientării către piaţă şi creşterea participării, cât şi a diversificării agricole. 
 
 
În cadrul proiectului, s-au achiziționat următoarele echipamente agricole: 
 

1. Semănătoare de păioase 

 

Semanatoarea     de  păioase   este utilizata  in cadrul  procesului  de sernanat  al culturilor  de paioase  si doar  in  agregat cu 

tractoarele   existente  in  cadrul  exploatatiei,   nefiind  un  utilaj  autopropulsat.   De asemenea,  semanatoarea   de paioase  

achizitionata  are capacitate a de a semana  atat culturi de toamna cat si de primavara,  in conditii de mediu uscat si umed. Mai 

mult, aceasta  are capacitatea  de a semana cu resturi  vegetale la suprafata  solului. 

 

 





 
 

 

2. Semănătoare 

 

Semanatoarea      achizitionata    prin   proiectul    de   Investitii   este   utilizata    pentru    administrarea ingrasamintelor 

microgranulate   cu localizare  precisa  la  suprafata   solului  in  vederea   realizarii   de culturi eu strat vegetal pe zonele declarate  

la APIA ea zone de interes  ecologic (ZIE). Aceasta activitate se poate  efectua  odata  cu prelucrarea   superficiala  a patului  

germinativ   (realizata  prin  intermediul cultivatoruluii,     dar  si cu activitatea  de semanat  (realizata  prin  intermediul  semanatorii 

de paioase. Astfel, eehipamentul   mentionat   anterior   prezinta   compatibilitate   cu echipamentul   cultivator și cu semănătoarea 

de păioase,  putand  fi montată  atat pe cultivator cât și pe semănătoarea de păioase. 

 

 



 

 
3. Cultivatoare 

 

Primul   cultivator    achlzltionat    reprezinta   un  echipament   de baza in ceea  ce priveste  prelucrarea superficiala  a patului  

germinativ,  putand  fi utilizat atat pentru  culturile  de toamna,  cat si pentru  cele 



 

 

de  primavara,     Dupa   cum  s-a  mentionat     in  sectiunea     dedicata    descrierii    importantei      achizitionarii 

semănătorii, reiteram    faptul   ca  aceasta    poate   fi montara    pe  acest   cultivator    pentru    ca  simultan    cu 

pregatirea patului    germinativ     sa  se  realizeze    si administrarea ingrasamintelor microgranulate cu 
localizare precisa   la suprafata   solului.    

 

Al doilea   cultivator   achlzitionat       este   un  echipament     ce  prezinta    utilitate si interdependenta       in raport 

cu  primul   cultivator,    deoarece    in  caz  de  necesitate,    acesta   poate   fi utilizat   pentru    a  asigura nivelarea   

solului  inainte   de prelucrarea     superficiala    a patului   germinativ    efectuata   de acesta. 

 









 


