
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 tanarului fermier Cristea (Bolfa) 
Alexandra - Ioana in exploatatia legumicola 
din localitatea Chetris, comuna Tamasi, 
judetul Bacau 

Denumirea 
proiectului 

• Beneficiarul proiectului a infiintat o ferma 
majoritar legumicola, prin preluarea unor 
contracte de arenda de pe raza comunei 
Tamasi. 

•La data depunerii proiectului structura 
culturilor se prezenta astfel: 2,38 ha legume 
proaspete, 0,40 ha grau comun si 1,00 ha 
lucerna. 

•Prin proiect beneficiarul si-a propus 
achizitionarea unei suprafete de teren , 
precum  si achizitionarea unor echipamente 
agricole necesare desfasurarii activitatii de 
cultura a legumelor in exploatatia proprie. 

Descrierea 
proiectului  

•Principalul obiectiv al beneficiarului 
proiectului este achizitionarea unei suprafete 
de teren agricol, pentru a avea propria baza 
de productie si sa reduca ponderea 
terenurilor luate in arenda de la terti. 

•Totodata, beneficiarul si-a propus sa 
achizitioneze echipamente agricole, cu 
ajutorul carora sa creasca productivitatea in 
cadrul exploatatiei agricole, respectand si 
normele de protectie a mediului 

Obiective 

•Obiectivele propuse prin proiect au fost 
atinse, beneficiarul achizitionanad un teren 
agricol in suprafata de 0,9824 ha, precum si 
o motosapa necesara efectuarii lucrarilor 
agricole. 

Rezultate 

• Cresterea rentabilitatii intr-o ferma 
legumicola se realizeaza prin intinerirea 
fortei de munca, proprietatea asupra 
mijloacelor de productie si mecanizarea 
productiei agricole 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

 

Localizarea proiectului: loc. 
Chetris, com. Tamasi, 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 domeniul 

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 28.12.2018 - 

27.09.2021 

Beneficiarul proiectului 
CRISTEA (BOLFA) 

ALEXANDRA-IOANA I.I. 

Date de contact sat Chetris, 
com. Tamasi, jud. Bacau 


