
ANEXA 6 – 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 

 

 
 

• "Instalarea ca sef de exploatatie agricola a 
tanarului Popa Alin-Constantin" 

Denumirea 
proiectului 

• Reprezentantul legal, tanarul POPA ALIN-
CONSTANTIN provine dintr-o familie de 
agricultori legumicultori din comuna Pancesti, 
jud. Bacau. Tanarul Popa Alin-Constantin si-a 
infiintat o ferma legumicola, preluand prin 
transfer o exploatatie agricola, precum si 
contractele de arenda aferente. 

•Prin realizarea proiectului tanarul fermier si-a 
propus creserea randamentului si a 
productivitatii muncii in ferma legumicola, 
prin achizitionarea de utilaje agricole, precum 
si a unor materiale de calitate superioara 
pentru cultura legumelor (folie pentru solar si 
furtune pentru irigat) 

Descrierea 
proiectului  

•Instalarea ca sef de exploatatie agricola 

•Obtinerea de produse locale specifice 

•Cresterea randamentului si a productivitatii 
muncii in cadrul fermei legumicole 

Obiective 

•Tanarul fermier a obtinut rezultatele 
propuse, prin achizitia unui tractor, a unui 
incarcator frontal, precum si a unor 
materiale de calitate superioara pentru 
ferma - instalatie de irigare prin picurare si 
folie de protectie aditivata 

•Productia obtinuta in ferma a fost 
comercializata in proportie de peste 21% din 
valoarea primei transe de sprijin 

Rezultate 

• Utilizarea unor echipamente agricole 
performante si a unor materiale de calitate 
conduce la cresterea productivitatii muncii 
in cadrul fermei si in mod direct la cresterea 
veniturilor si a randamentului economic  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  sat 
Pancesti, com. Pancesti, jud. 

Bacau 

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 al unor fermieri calificati 
corespunzator si, in special, a 

reinnoirii generatiilor 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 40.000 EURO 

Valoarea contribuției 
private 

Perioada de implementare a 
proiectului 27.12.2018 - 

15.09.2021 

Beneficiarul proiectul 

 POPA ALIN-CONSTANTIN I.I. 

Date de contact sat 
Pancesti, com. Pancesti, jud. 

Bacau 


