
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 

 

 

• "ÎNTINERIREA FORȚEI DE MUNCĂ PRIN 
INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER 
APUȘCĂȘIȚEI CLAUDIU -IONUȚ ÎN 
EXPLOATAȚIA ZOOTEHNICĂ DIN LOCALITATEA 
SCĂRIȘOARA, COMUNA CORBASCA, JUDEȚUL 
BACĂU" 

Denumirea 
proiectului 

• Solicitantul Apuscasitei Claudiu-Ionut I.I. si-a 
stabilit sediul social in sat Scărișoara, comuna 
Corbasca, judetul Bacău, avand o exploatatie 
majoritar zootehnica, sector prioritar - bovina. 
Deoarece exploatatia are sector zootehnic, 
cresterea randamentului si a productivitatii 
muncii se va realiza prin achizitia de teren  si 
materiale de constructie pentru construirea 
unei platforme autorizate pentru depozitarea  
gunoiului de grajd si a unui adapost pentru 
cresterea animalelor. 

Descrierea 
proiectului  

• Instalarea ca sef de exploatatie zootehnica. 
Obtinerea de produse locale specifice pentru 
Gal Cetatea Tamasidava. 

Obiective 

• Achizitie de teren intravilan in suprafata de 
1.360 mp; construirea unui adapost pentru 
animale (bovine) in suprafata construita 
desfasurata de 450 mp, edificat in anul 
2021, din BCA, acoperit cu tabla; 
construirea platformei de gunoi cu bazin la 
subsol, suprafata construita desfasurata 
135 mp, edificata in anul 2021, din beton. 

• Comercializarea productiei proprii in 
procent de peste 21%  din valoarea primei 
transe de sprijin. 

• Crearea unui loc de munca cu norma 
intreaga,  pe perioada nedeterminata. 

 

Rezultate 

• Protejeaza mediul prin construirea de 
platforme autorizate pentru depozitarea 
gunoiului de grajd! 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  sat 
Scărișoara, com. Corbasca, 

judetul 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 a unor 
fermieri calificati 
corespunzator si, in special, a 
reinnoirii generatiilor  

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 40.000 euro 

Valoarea contribuției 
private 

Perioada de implementare 
a proiectului            

11.10.2018 - 02.08.2021 

Beneficiarul proiectului 
APUȘCĂȘIȚEI CLAUDIU-

IONUȚ I.I. 

Date de contact sat 
Scărișoara, com. Corbasca, 

judetul Bacău 


