
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ținutul Zimbrilor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Modernizarea exploatației agricole
deținute de Hugsol SRL

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect s-a urmărit achiziția unui tractor
care să răspundă necesităților prezente ale
HUGSOL SRL și care să sprijine exploatația prin
creșterea randamentului de producție al
acesteia. Acest utilaj răspunde în totalitate
normelor și standardelor de funcționare în
raport cu mediul înconjurător și are în
componență tehnologii avansate care ajută la
sustenabilitatea practicării unei agriculturi
inteligente.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general al proiectul constă în modernizarea
exploatației agricole prin achiziția unui tractor în cadrul
HUGSOL SRL în vederea îmbunătățirii performanței
economice a exploatației agricole administrate și
restructurarea acesteia în vederea orientării către piață
și creșterea participării cât și a diversificării agricole.
Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea performanțelor
generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea
competitivității agricole, a diversificării producției
agricole și a calității produselor obținute

• Obiectiv specific 2: Restructurarea exploatațiilor de mici
și medii dimensiuni și transformarea acestora în
exploatații comerciale.

Obiective

• Utilaj achiziționat: Tractor articulat marca 
SPK, model XTA-220-2(C254K11)

• Locuri de muncă create( două locuri de 
muncă cu normă de lucru de 4 ore fiecare)

Rezultate

• Investiția realizată a contribuit la modernizarea 
tehnologiilor agricole utilizate la nivelul 
exploatațiilor existente pe teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor în scopul îmbunătățirii performanțelor 
economice ale acestora și a creșterii 
competitivității agricole, iar solicitantul poate fi 
considerat un model de urmat de către 
agricultorii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  sat 
Brusturi, comuna Brusturi, 

județul Neamț 

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 17

Domeniul de intervenție  2A

Valoarea finanțării nerambursabile

59.999,00 euro/ 279.805,33 lei

Valoarea rambursată: 59.998,99
euro/ 279.805,30 lei

Economie proiect: 0,01 euro.

Valoarea contribuției 
private  6.701,01  euro/

31.250,16 lei

Perioada de implementare a 
proiectului 25.11.2019-

19.11.2020

Beneficiarul proiectului 
HUGSOL SRL 

Date de contact : Administrator 
Hugsol SRL-Gheorghiu Gabriela-

Amelina 
amelina.papuc@gmail.com tel: 

0755.799.227


