
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 

 

 
 

• "Dotare cu autoutilitara frigorifica a fermei 
legumicole din sat Tamasi, comuna Tamasi, 
judetul Bacau" 

Denumirea 
proiectului 

•Prin implementarea acestui proiect s-a 
urmarit modernizarea fermei ecologice prin 
dotarea exploatatiei cu: 

• autoutilitara transport frigorific - pentru 
transportul produselor horticole din ferma 
(porumb zaharat si cartofi) pentru 
comercializare direct la consumator; 

• masina de semanat in randuri dese 
(semanatoare de paioase) - pentru infiintarea 
culturilor din exploatatie. 

Descrierea 
proiectului  

•Reducerea costurilor cu executarea lucrarilor 
agricole si cu transportul produselor din 
ferma; 

•Executarea lucrarilor agricole la indici 
calitativi superiori, ceea ce conduce la 
productii mari pe hectar si cresterea 
cantitativa si calitativa a produselor agricole; 

•Cresterea veniturilor exploatatiei agricole 
prin diminuarea cheltuielilor cu tertii, 
pastrarea produselor agricole si vanzarea 
acestora direct la consumator cand pretul 
este cel mai bun. 

Obiective 

•Aplicarea unei tehnologii performante 
conduce la obtinerea unor produse agricole 
ecologice de calitate ridicata, cu costuri 
specifice reduse. 

•Pastrarea produselor agricole la 
temperatura controlata, transportul cu 
autoutilitara achizitionata prin proiect si 
vanzarea acestora in perioadele optime 
cand pretul este ridicat,  conduc la cresterea 
veniturilor, scaderea preturilor specifice de 
cost, cresterea rentabilitatii exploatatiei si a 
competitivitatii pe piata. 

Rezultate 

• Fermele mici si mijlocii pot realiza 
randamente medii superioare celor realizate 
de fermele mari, prin introducerea unor 
tehnologii de productie performante, prin 
utilizarea de tractoare, masini si utilaje 
agricole, spatii de depozitare 
corespunzatoare si performante. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

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

Bacău 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 17, 

alin (1), lit (a). 

Domeniul de intervenție 2A) 
Imbunatatirea performantei 

economice a tuturor 
exploatatiilor agricole si 

facilitarea restructurarii si 
modernizarii exploatatiilor 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 35.000 EURO 

Valoarea contribuției 
private    

15.000 EURO 

Perioada de implementare 
a proiectului 19.07.2021 - 

02.06.2022 

Beneficiarul proiectul 

 CORODEANU GABI 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Date de contact  

Sat Tamasi, com. Tamasi, 
jud. Bacău 


