
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 

 

 

• "INFIINTARE SI DOTARE STUDIO FOTO" 
Denumirea 
proiectului 

•  Acest proiect are ca principal scop infiintarea 
si dotarea unui studio foto in sat Chetris, 
comuna Tamasi, judetul Bacau. Investitia 
propusa in acest proiect o constituie 
achizitionarea de echipamente foto, video si 
mobilier. Pentru implementarea studiului de 
fezabilitate si indeplinirea obiectivelor 
propuse, se vor derula urmatoarele activitati: 
achizitionarea activelor tangibile necesare in 
fluxul activitatilor desfasurate in cadrul 
studioului foto, angajarea unui fotograf, 
elaborarea si implementarea unei strategii de 
vanzari pentru comercializarea serviciilor care 
vor fi obtinute prin realizarea investitiei, 
furnizarea de servicii fotografice potentialilor 
clienti.  

Descrierea 
proiectului  

• Diversificarea economiei rurale prin 
cresterea numarului de microintreprinderi in 
sectorul neagricol din zonele rurale in 
vederea unei dezvoltari economice durabile, 
crearii de locuri de munca si reducerea 
disparitatilor economice dintre mediul rural 
si cel urban. 

Obiective 

•  Realizarea unei investitii in sat Chetris, 
comuna Tamasi, judetul Bacau, investitie 
constand in infiintarea unui studio foto, 
achizitionarea de echipamente pentru 
dotarea acestuia si derularea de activitati 
fotografice, dedicate in principal membrilor 
comunitatii rurale din zona GAL Cetatea 
Tamasidava. Principalele servicii oferite de 
studioul foto sunt fotografierea si 
inregistrarea diverselor evenimente 
importante din viata oamenilor. 

Rezultate 

•  Masura M4/6A lansata de Asociatia G.A.L. 
Cetatea Tamasidava contribuie la 
imbunatatirea conditiilor pentru afaceri in 
mediul rural, ceea ce este o conditie 
esentiala pentru generarea de activitati 
alternative in spatiul rural. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Chetris, comuna Tamasi, str. 
Lacramioarelor, nr. 6, 
judetul Bacau 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

alin. (1), lit. (b) 

Domeniul de intervenție  6A) 
Facilitarea diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de 
intreprinderi mici, precum si 
crearea de locuri de munca  

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 54.597,70 euro 

Valoarea contribuției 
private  6.558,42 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului                    

03.09.2019 - 16.06.2021 

Beneficiarul proiectului 
CROICU ALIN - STELIAN I.I. 

Date de contact sat Chetris, 
com. Tamasi, str. 
Lacramioarelor, nr. 6, jud. 
Bacau 


