
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MOLDO-PRUT  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•„Infiintare fabrica de peleti S.C. ZAB-
AGROCOM S.R.L.” 

Denumirea 
proiectului 

 

•SC ZAB-AGROCOM SRL si-a dorit, prin 
implementarea acestui proiect, achizitia de 
echipamente in vederea dotarii fabricii de 
peleti, astfel incat sa se poata realiza activitatile 
propuse cu maxim de eficienta, tinand cont de 
faptul ca, prin practicarea activitatilor agricole, 
solicitantul dispune de materia prima 
necesarea derularii activitatii non agricole. 

•Echipamentele achizitionate pentru fabricarea 
peletilor sunt: Banda transportoare, Tocator de 
crengi electric , Moara cu ciocanele cu suflanta, 
snec trasportor, uscator de rumegus, snec 
trasportor, separator magentic, presa cu tablou 
electric, racitor peleti, masina de ambalat 
verticala. 

 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectivul general al proiectului îl constituie 
dotarea cu echipamente de productie a 
peletilor din corzi de vita de vie si resturi 
vegetale în cadrul societatii ZAB-AGROCOM 
SRL 

•Obiectivele specifice ale proiectului:  Crearea 
de  locuri de munca , Reducerea diferentelor 
dintre mediul rural si urban, Cresterea 
veniturilor populatiei rurale 

Obiective 

•a fost creat un loc de munca dupa finalizarea 
proiectului;  

•au crescut veniturile  beneficiarului rezultate 
din activitatea productiva fapt ce are ca efect 
cresterea impozitelor si taxelor platite la 
bugetul local, care va genera noi servicii 
publice la nivelul comunitatii; 

•s-au dezvoltat noi relatii contractuale cu 
furnizorii de materii prime din teritoriul 
Moldo-Prut, ceea ce va conduce la 
dezvoltarea zonei 

Rezultate 

•Implementarea unui proiet la nivelul GAL 
MOLDO-PRUT necesita un volum de munca 
din partea beneficiarilor, insa rezultatele 
implementarii proiectului ofera posibilitatea 
de dezvoltare a activitatii desfasurate. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Broscosesti, comuna Lunca 

Banului, Judetul Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

alin. (1), lit (b) 

Domeniul de intervenție  
6A, 5C 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

45.104 euro 

Valoarea contribuției 
private  5.012 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului  03.08.2018 - 

13.06.2019 

Beneficiarul proiectului 

 ZAB-AGROCOM SRL 

Date de contact  

Telefon:0766374915  

Mail: 
zabagrocom@gmail.com 


