
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  in sat 
Furnicari, comuna Tamasi, judetul Bacau 

Denumirea 
proiectului 

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

•Prin proiect tanarul fermier si-a propus 
achizitionarea unor utilaje agricole, respectiv 
un tractor si alte echipamente necesare 
desfasurarii activitatii in cadrul fermei. 

Descrierea 
proiectului  

•Principalul obiectiv al beneficiarului 
proiectului este achizitionarea unor 
echipamente agricole, care sa asigure o 
crestere a eficientei activitatii in cadrul 
fermei, atat din punct de vedere tehnologic, 
cat si economico-financiar dar si de protectie 
a mediului. 

Obiective 

•Obiectivele propuse prin proiect au fost 
atinse, beneficiarul achizitionanad un 
tractor cu incarcator frontal, o freza, un plug 
reversibil, o cositoare, un erbicidator, un 
cultivator cu fertilizare, o semanatoare de 
porumb, un disc agricol, o remorca de 2 to si 
o motopompa. 

•Totodata, beneficiarul a absolvit un curs de 
instruire in domeniul agricol. 

 

Rezultate 

• Pentru implementarea unui proiect trebuie 
data dovada de multa organizare si 
responsabilitate 

•Este foarte importanta colaborarea cu 
consultantul, atat in perioada de depunere a 
proiectului, cat si pe perioada derularii 
acestuia, pana la finalizarea acestuia. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

 

Localizarea proiectului: loc. 
Furnicari, 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 10.10.2019 - 

20.09.2021 

Beneficiarul proiectului 
POPOVICI MIHAITA-

BOGDANEL I.I. 

Date de contact sat 
Furnicari, com. Tamasi, jud. 

Bacau 


