
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală   Asociatia G.A.L. Cetatea Tamasidava 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• "Sprijin pentru instalarea tânărului fermier 
Pricop Petruţ-Iulian în exploataţia agricolă 
din localitatea Conţești, comuna Sascut, 
judeţul Bacău" 

Denumirea 
proiectului 

• In anul 2018 Pricop Petrut-Iulian I.I. a inscris 
la APIA si registrul agricol exploatatia agricola 
in suprafata de 82,11 ha. Aceasta este in 
folosinta prin arendare de la proprietarii din 
comunele Sascut si Urechesti, judetul Bacau. 
Pe aceasta suprafata se vor forma asolamente 
din culturile de porumb pentru boabe, grau, 
floarea soarelui, orzoaica si lucerna, culturi de 
pe care se vor asigura veniturile previzionate 
in Planul de afaceri pentru perioada de 
implementare a proiectului.  Prin 
implementarea proiectului se va crea un loc 
de munca cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata; productia proprie se va 
comercializa in procent de peste 21% din 
valoarea primei transe de sprijin; va creste 
randamentul si productivitatea muncii prin 
achizitia de masini agricole . 

Descrierea 
proiectului  

• Instalarea ca șef de exploataţie agricolă. 
Obţinerea de produse locale specifice. 

Obiective 

• Prin implementarea proiectului s-a creat un 
loc de munca cu norma intreaga, pe 
perioada nedeterminata; productia proprie 
a fost comercializata in procent de peste 
21% din valoarea primei transe de sprijin;  a 
crescut randamentul si productivitatea 
muncii prin achizitia de masini agricole:  
grapa cu discuri; semanatoare pentru 
semanat in randuri dese (paioase si alte 
culturi); semanatoare pentru plante 
prasitoare. 

Rezultate 

•  Mecanizarea in exploatatie conduce la 
reducerea cheltuielilor; cresterea productiei 
si a veniturilor. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  sat 
Conţești, comuna Sascut, 

judeţul Bacău 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19, 

alin (1), lit (a), pct (i). 

Domeniul de intervenție  2B) 
Facilitarea intrarii in sectorul 

agricol al unor fermieri calificati 
corespunzator si, in special, a 

reinnoirii generatiilor  

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 50.000 euro 

Valoarea contribuției 
private   

Perioada de implementare a 
proiectului              

11.12.2018 - 15.06.2021 

Beneficiarul proiectului 
PRICOP PETRUȚ-IULIAN I.I. 

Date de contact                   
sat Conţești, comuna Sascut, 

judeţul Bacău 


