
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală „Asociația Podișul de Nord al Bârladului„  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dotarea Liceului Tehnologic Adjudeni 
din sat Adjudeni, comuna Tămășeni, 
județul Neamț 

Denumirea 
proiectului 

• Prin intermediul acestui proiect, comuna Tămășeni 
și-a propus să doteze cu echipamente performate 
laboratorul de informatica a Liceului Tehnologic 
Adjudeni, urmând ca elevii să foloseacă 
calculatoare și dotări performante, reducându-se 
discrepanțele fața de liceele din mediul urban.  

•Prin proiect s-au  realizat următaorele dotari: 15 
computere de birou (PC Desktop); 25 monitoare PC; 
25 mouse si tastaturi; 1 calculator server; 1 
imprimantă grafică; 6 videoproiectoare; 5 
computere portabile (Laptop/notebook); 25 
scaune; 12 mese calculator; 14 dulapuri pentru săli 
de clasă.                                          

Descrierea 
proiectului  

•Scăderea abandonului școlar în rândul elevilor din 
teritoriul GAL; 

•Diminuarea migrării elevilor din teritoriul GAL spre 
mediul urban; 

•Egalitatea de șanse la condiții de învățământ civilizate; 
•Scăderea gradului de săracie a populației din mediul 

rural; 
•Creșterea confortului și implicit creșterea nivelului de 

trai atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice; 
•Creșterea numarului de locuitori care beneficiază de 

servicii îmbunătățite, cu atât mai mult cu cât discutăm 
de beneficiari directi copii . 
 

Obiective 

 
 

•Prin finalizarea proiectului, în comuna Tămășeni, s-au 
obținut următoarele: Egalitatea de șanse la condiții de 
învățământ civilizate; Scăderea gradului de săracie a 
populației din mediul rural; Creșterea confortului și 
implicit creșterea nivelului de trai atât pentru elevi cât 
și pentru cadrele didactice; Creșterea numarului de 
locuitori care beneficiază de servicii îmbunătățite, cu 
atât mai mult cu cât discutăm de beneficiari directi 
copii. 

•S-a imbunatatit  imaginea și funcționalitatea comunei 
Tămășeni în sensul creșterii standardul de viață al 
locuitorilor comunei. 

•S-a imbunatatit procesul  de perfecționare a 
managementului public 
 
 

Rezultate 

•Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și de a asigura 
intensificarea și diversificarea formelor de consultare publică, 
în vederea identificării problemelor comunității, prioritizării 
acestora și formulării de recomandări pentru intervenție rămân 
coordonatele necesare ale unui management public eficient, 
performant, transparent și realizat la standarde europene 

•Autoritățile administrației publice locale din teritoriul GAL au 
contientizat ca accesarea fondurile europene disponibile in 
planul de finantare al SDL antrenează nu numai resurse 
financiare, materiale și umane, ci și un necesar și evident 
proces de perfecționare a managementului public teritoriul 
GAL 

•O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor 
pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: sat 
Adjudeni, comuna 

Tămășeni, județul Neamț 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 : art. 20alin. 

1 lit. b),d),e),f) si g)  

Domeniul de intervenție   
DI: 6B) Reducerea gradului 
de sărăcie în mediul rural 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  
 20.489,00 euro 

Valoarea contribuției 
private:  

 0,00 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 25.10.2018-

18.03.2019. 

Beneficiarul proiectului: 
Comuna Tămășeni, județul 

Neamț 

Date de contact: Lucaci 
Ștefan, tel. 0233749494, 

email: 
primariatamaseni@yahoo.com 


