
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Asociația LEADER „Csík” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Prima instalare a tânărului fermier Tankó Éva 
ca șef de exploatație în satul Valea Rece, 
Comuna Lunca de Jos, județul Harghita

Denumirea 
proiectului

•TANKÓ F. ÉVA P.F.A. îsi propune prin acest 
proiect de investiții să pună bazele 
exploatației agricole proprii în satul Valea 
Rece, comuna Lunca de Jos, județul Harghita. 

•Dimensiunea exploatației agricole al TANKÓ F. 
ÉVA  P.F.A. măsurată în coeficienți producție 
standard (S.O.) în anul 0 este de 19.265,309 
SO. 

•TANKÓ F. ÉVA  P.F.A. are o exploatație 
agricolă mixtă, în care sectorul zootehnic 
reprezintă componența majoritară măsurată 
în SO din total exploatație. 

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al investiției constă în 
creșterea competitivității fermei agricole, 
îmbunătățirea managementului exploatației 
zootehnice, susținerea procesului de 
modernizare, asigurarea conformității cu 
cerințele de protecție a mediului, igiena și 
bunăstarea animalelor și siguranța la locul de 
muncă. 

Obiective

•Creșterea viabilității exploatației s-a 
realizat prin: construirea unui grajd nou 
pentru animale cu capacitate de depozitare 
a fânului provenit de exploatația proprie, 
achiziționarea unei motocositoare noi și 
îmbunătățirea competențelor profesionale 
în domeniul agricol.

•Datorită modernizărilor și îmbunătățirii 
competențelor profesionale a crescut 
productivitatea exploatației dar și calitatea 
produselor obținute.

•A fost amenajat un depozit de gunoi de 
grajd semilichid cu o capacitate de stocare 
de 100 m2.

Rezultate

•_____________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
Comuna Lunca de Jos, sat 

Valea Rece, nr. 849

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20

Domeniul de intervenție  
2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.000 euro
186.340 lei

Valoarea contribuției 
private
0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului

19.06.2018 - 22.03.2021

Beneficiarul proiectului 
TANKÓ F. ÉVA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ

Date de contact 
0722-723832

evatanko88@gmail.com


