
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Cetatea Tamasidava  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• "Dotare centru de zi pentru copii-satul 
Chetris,comuna Tamasi,judetul Bacau" 

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul propune dotarea centrului de zi din 
satul Chetris,comuna Tamasi cu echipamente 
specifice, in  vederea imbunatatirii serviciilor 
sociale oferite de compartimentul acreditat de 
asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei 
Tamasi. Prin implementarea proiectului, dotarile 
vor deservi  la stimularea copiilor in a-si folosi 
propria initiativa, de a explora si de a lua propriile 
decizii, oferindu-le oportunitatea de a invata si de 
a-si consolida personalitatea.Totodata, 
implementarea proiectului va conduce la 
reducerea gradului de saracie din comuna si va 
ajuta la cresterea economica. 

Descrierea 
proiectului  

•Dezvoltarea infrastructurii sociale 

•Integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul Gal 
Cetatea Tamasidava, inclusiv integrarea 
minoritatilor locale 

Obiective 

•Achizitionarea de: complex de joaca 
multifunctional, masuta joc copii floare si scaunele 
ciuperca, masa remi cu 4 scaune pentru parc, 
balansoar caracatita, balansoar cu 4 locuri, trasura 
pe arcuri cu 2 cai, carusel rotativ pt persoane cu 
dizabilitati, carusel rotativ cu figurine 3D si brate 
oscilante, leagan pt persoane cu dizabilitati, leagan 
cu banca metalic, socotitoare, tabla sah dimensiune 
mare, banca din lemna pe cadru metalic cu 10 rigle, 
pergola cu 2 banci+masa, gard metalic cu ghivece, 
platforma supraterana pt colectarea selectiva a 
deseurilor, eurocontainer din plastic cu capac 
rotund 1100l, covor de cauciuc, tabla scolara 
magnetica, dulap, scaun si cuier scolar, masa 
laborator, mocheta pt sala de mese+sala de sus, 
masina de spalat cu uscator Whirlpool fresh 
care+,masina de spalat vase Hotpoint, set de calcat 
inteligentCecotec Total Iron 10100, aparat de aer 
conditionat Hyunday, aspirator profesional Viper 
Car 275, dozator apa ZASS ZWD 02 CR 

Rezultate 

•   
Lecții învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

sat Chetris,com.Tamasi,jud 
Bacau 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013, 

art.4, lit.(c) 

Domeniul de intervenție  

6B ( Incurajarea dezvoltarii 
locale in zonele rurale ) 

 

 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

59.986 euro 

  

  
Valoarea contribuției 

private  

Perioada de implementare a 
proiectului  

26.07.2018 -22.10.2020 

Beneficiarul proiectului  

Comuna Tamasi 

Date de contact: Comuna 
Tamasi, judtul Bacau 


