
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 tânar fermier in exploataţia 
agricolă din localitatea Răchitoasa, judeţul 
Bacău " 

Denumirea 
proiectului 

• Reprezentantul legal, Văraru Denisa, provine 
din familie de agricultori din comuna 
Răchitoasa, satul Răchitoasa, judeţul Bacău, 
având activităţi in cultivarea plantelor 
oleaginoase, a cerealelor si a furajelor, și-a 
înfiinţat o exploataţie agricolă prin arendarea 
de terenuri de la proprietarii din zonă. 

•Prin implementarea planului de afaceri s-a 
realizat instalarea tânărului fermier pentru 
prima dată ca șef de exploataţie agricolă și a 
fost încurajat să obţină produse locale 
specifice.  

•Creșterea randamentului și a productivităţii 
muncii s-a realizat prin achiziţia unui tractor 
necesar ca bază energetică pentru formarea 
agregatelor agricole. 

Descrierea 
proiectului  

•Instalarea ca șef de exploataţie agricolă 

•Incurajarea tinerilor fermieri să se implice in 
obţinerea de produse locale specifice 

•Creșterea randamentului si a productivităţii 
muncii in cadrul exploataţiei agricole 

Obiective 

•Tânărul fermier a obţinut rezultatele 
propuse prin achizitia unui tractor cu 
puterea motorului de 114 CP, norma de 
poluare Tier 4A, dotat cu cabină cu aer 
condiţionat și incălzire  

•Producţia obţinută in fermă a fost 
comercializată in proporţie de peste 21% din 
valoarea primei tranșe de sprijin 

Rezultate 

• Prin implementarea planului de afaceri se 
aplică tehnologii de cultură performante 
pentru fiecare specie de plante; s-a dotat 
exploataţia cu tehnică de lucru de ultimă 
generaţie cu consum redus de energie, 
prietenoasă cu mediul, cu productivitate 
ridicată și cu indici calitativi de lucru 
superiori; s-a redus forţa de muncă manuală 
necalificată și costisitoare, ceea ce a condus 
la scăderea costurilor de producţie.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  sat 
Răchitoasa, com. 

Răchitoasa, jud. 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 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 19.03.2021 - 

17.01.2022 

Beneficiarul proiectul 

 VĂRARU DENISA 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Date de contact sat 
Răchitoasa, com. 

Răchitoasa, jud. Bacău 


