
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului  

   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•Achizitionarea unor utilaje agricole de
catre Csukat Ludovic II din localitatea
Lazuri, judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect beneficiarul a propus
achizitionarea de utilaje agricole respectiv 1,
tractor agricol, combina, heder paioase
pentru completarea inventarului de
echipamente/utilaje detinute in scopul
optimizarii din punct de vedere calitativ si
periodicitate a lucrarilor necesare a fi
efectuate. Utilajele propuse a fi achizitionate
prin proiect impreuna cu echipamentele
/utilaje detinute vor avea un rol important in
desfasurarea activitatilor agricole, asigurand
realizarea in timp si conditii optime a tuturor
lucrarilor necesare a fi efectuate conform
tehnologiei de productie pentru fiecare
cultura in parte si respectiv obtinerea unor
productii mai mari si de calitate superioara.

Descrierea 
proiectului 

•Achizitionarea de echipamente moderne in
vederea cresterii performantelor economice
ale exploatatiei ,

• crearea a doau locuri de munca pentru
persoanele din teritoriul GAL Zona
Satmarului

•imbunatatirea conditiilor de mediu prin
folosirea unor utilaje moderne in tehnologiile
de lucru

Obiective

• In urma finalizarii proiectului a fost
achizitionat direct, utilizand Baza de Date cu
preturi de referinta - AFIR
echipamentel/utilajele propuse in proiect.
Deasemenea au fost create 2 loc de munca,
angajatii respectivi avand domiciliul in
teritoriul acoperit de GAL Zona Satmarului.
Valoarea nerambursabila incasata de catre
beneficiar fiind de 146.757 euro

Rezultate

•Perioada de implementare a proiectului a
fost relativ una scurta datorita faptului ca,
beneficiarul a identificat utilajele
/echipamentele propuse a fi achizitionate
prin proiect in Baza de Date cu preturi de
referinta - AFIR , acest fapt reducand timpul
necesar desfasurarii procedurilor de achizitie

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea Lazuri, comuna 
Lazuri judetul Satu Mare, 

Romania

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 _articolul 
17- Investitii in active fizice

Domeniul de intervenție
2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

683.667,48 lei/146.757 euro

Valoarea contribuției 
private

683.667,48 lei /146.757 
euro

Perioada de implementare a 
proiectului

27/11/2018-10/04/2019

Beneficiarul proiectului

CSUKAT LUDOVIC 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA

Date de contact
CSUKAT LUDOVIC 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA - CSUKAT 
LUDOVIC -tel.0744168449


