
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Dealurile Tarnavelor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• Dezvoltarea și promovarea unui lanț scurt cu
produse din GAL Dealurile Târnavelor

Denumirea 
proiectului

• Se urmărește dezvoltarea și promovarea unei
rețele de distribuție tip ,,coșul
țărănesc”/abonamente inclusiv servicii/
activități pentru finalizarea consumatorilor care
să pună producătorii din GAL DT și
consumatorii în relație directă, integrată și de
durată. Cu ocazia contactului direct și prin
activități de marketing on-line și offline se va
încuraja încheierea de contracte de livrare
directă producător-consumator în baza unor
abonamente săptămânale/bisăptămânale sau
lunare.

Descrierea 
proiectului 

• Popularizarea lanțului scurt alimentar cu
produse din teritoriul GAL DT.

• Organizarea de acțiuni educative extrașcolare
adresate populației de vârstă cu privire la
alimetația sănătoasă și activități tradiționale
de producție.

• Mărirea numărului de relații directe
producător-consumator de lungă durată
pentru producătorii locali.

Obiective

• 2 vitrine frigorifice; 2 buc pavilion pânză
demontabil; 2 seturi masă cu bănci pentru
prezentare produse; 4 bannere publicitare,
360 buc afișe A4; 2 cântare cu braț; 2 case
de marcat; computer cu imprimantă
multifuncțională A4; etichete autocolante;
15 buc bluză cu pălărie apicultor (copii); 10
buc bluză cu masca apicultori aduți; 10 buc
mănuși apicultor; spirală topire miere; melc
pentru căpăceală 50 kg, sacășe hârtie 8400
buc, închiriere rulotă vânzare alimente 21
luni, butoaie 35 l;

•popularizarea lanțului scurt alimentar cu
produse din teritoriul GAL DT prin campanii
de informare a publicului via social media și
radio, evenimente de promovare cu
degustare și informare pe tehnici de
producție, origine; plasarea de monstre
pentru degustare, afișe și produse de
vânzare prin intermediul punctelor de
informare turistică;

• organizarea de acțiuni educative
extrașcolare adresate populației de vârstă
școlară cu privire la alimentația sănătoasă și
activitățile tradiționale de producție

Rezultate

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

Țopa, Com Albești, nr. 105A, 
Jud Mureș  

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : art. 35 

Cooperare

Domeniul de intervenție

3A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

57.071,18 EURO

Valoarea contribuției 
private 

1.015,63 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 

27.02.2019-21.10.2021

Beneficiarul proiectului

CISMAS TINCUTA CORINA II 

Date de contact : 

Cismaș Tincuța Corina

0740.256.990



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lecții 

învățate/ 

recomandări 

 

În primul rând nu am luat în calcul posibilitatea de a avea 

o situație atât de gravă din punct de vedere medical, 

pandemia, care ne-a afectat planul de afaceri și a trebuit 

să facem multe modificări față de planul initial. Credem că 

e nevoie  de o mare atenție de acum în colo la eventualele 

episoade de acest fel. Noi am avut în plan activități cu 

școlile și au trebuit reprogramate. A fost un bun prilej să ne 

testăm capacitatea de adaptare la situații noi și 

recomandarea este de a fi pregătit pentru acest fel de 

situații.                                                                                           

E nevoie de multă coeziune la nivelul echipei care 

implementează, să nu rămână sarcinile neasumate de cei 

care se angajează să le execute. Chiar dacă presupune un 

anumit efort merită făcut de dragul experienței, ,dar si 

pentru a face pați în direcția dezvoltării propriei afaceri. E 

foarte importantă munca consultantului, noi am avut o 

mare sanșa cu consultantul nostru, deoarece s- a implicat 

total în a duce la bun sfârșit întregul parcurs al proiectului. 

Suntem încântați de faptul că am reușit să finalizăm și să 

avem rezultate bune, Cismaș Tincuța Corina, titular II 

 



 


