
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Valea Trotusului Bacau   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•"Traditia tainica si mereu intineritoare ne 
cheama si ne stapaneste"

Denumirea 
proiectului

•Proiectul isi propune sa conserve si sa 
pastreze patrimoniul imaterial al localitatii 
Poiana Sarata, respectiv sa reaminteasca 
oamenilor care sunt traditiile si obiceiurile 
unice care le definesc istoria si radacinile si ii 
motiveaza pe tineri sa duca mai departe 
aceasta mostenire culturala.

Descrierea 
proiectului 

• revigorarea si promovarea traditiilor,
obiceiurilor si datinilor locale, inregistrarea
dansurilor traditionale batranesti ale satului

• organizarea de reuniuni tematice pe
categorii de varsta cu diferite ocazii la
Caminul cultural

• intalniri cu batranii satului, vetrani de
razboi, istorici, personalitati culturale etc
care sa marturiseasca despre istoria,
traditiile si credinta neamului romanesc

Obiective

• achizitionarea a 20 de costume populare 
dupa modelul costumelor populare originale 
specifice satului

•inregistrarea  (reorchestrarea) celor 16 
melodii ale dansurilor traditionale 
batranesti ale satului

•achizitionarea de aparatura electronica 
audio-video

Rezultate

•Un astfel de proiect poate fi util oricarei 
comunitati locale (sat, comuna) care doreste sa 
revigoreze si  sa promoveze  traditiile si 
obiceiurile mostenite de la inaintasi  si sa le 
transmita, mai departe , tinerei generatii

•Simplificarea procedurilor de accesare a 
fondurilor europene, indeosebi pentru 
proiectele a caror valoare este mai mica de 
20.000 de euro;

•Reducerea stufarisului de documente pe care 
trebuie sa le elaboreze (completeze) aplicantul ;

•Revederea expresiilor, cuvintelor, formulărilor 
folosite in documente, astfel incat acestea sa 
poata fi intelese usor de catre orice aplicant, fara 
a fi nevoie sa apeleze la dictionare sau la alte 
surse, cu alte cuvinte sa se vorbeasca si sa se 
scrie romaneste;

•Elaborarea de catre GAL a unor drafturi de 
proiecte din domeniul culturii, turismului, 
sportului, agriculturii, etc. , astfel incat  orice 
aplicant (cu cel mult studii medii) sa poata 
elabora un proiect, fara a apela la o firma de 
consultantă;

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COM. OITUZ, SAT POIANA 

SARATA, jud. Bacau

,BACAU

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție:
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

9.402 euro/43.799,21 lei

Valoarea contribuției 
private  : 

0 euro/0 lei

Perioada de implementare a 
proiectului :

17.12.2018 - 23.09.2020

Beneficiarul proiectului  
Asociatia "Sfantul Ilie -

Poiana Sarata"

Date de contact :

0740 030 391

sinellazarel@yahoo.ro



 

 

 


