
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală DRUMUL CARELOR 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACTIVITATI FOTOGRAFICE IN CADRUL SC
T&D CONSULTING GEOANAD SRL

Denumirea 
proiectului

• Prestarea de servicii fotografice,in
conformitate cu codul CAEN 7420. Prin
implementarea proiectului s-a propus
achizitia de echipament foto profesional.
Baza materiala fiind completată și cu
echipament IT.

•S-a pus accent pe pregatirea profesionala a
unui angajat al societatii, care a urmat un
curs de pregatire in domeniul fotografic.

•Deasemenea au fost intreprinse o serie de
actiuni de promovare a serviciilor oferite.

Descrierea 
proiectului 

•Diversificarea economiei rurale prin creşterea
numărului de microîntreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul neagricol din
zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile, creării de locuri de
muncă si reducerii sărăciei în spatiul rural

•Activităţile prestate vor fi în procent de peste
40% din valoarea primei tranșe de plată

•Dotarea cu echipamente, promovarea
produselor,dezvoltarea resursei umane

Obiective

•Rezultate imediate ale implementării
proiectului: producție comercializată în
procent de peste 41,93% din valoarea primei
tranșe; dotare cu echipamente ( aparat foto
profesional, 2 obiective foto, oglinda foto,
imprimanta foto, laptop); achizitie
consumabile; promovare (cărți vizită, flayere)
; curs de calificare pentru un angajat al firmei

Rezultate

•” O imagine valorează cât 1000 de cuvinte ” -
astăzi este aproape imposibil să ne imaginăm 
cum ar fi arătat viața atunci când fotografia 
era doar o necunoscută. Oferirea de servicii 
în întâmpinarea cerințelor la un înalt nivel de 
profesionalism, eficiență și flexibilitate 
indiferent de domeniul de activitate al 
clientului. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
SUD-MUNTENIA, JUDEȚ 

ARGEȘ,ORAȘ TOPOLOVENI

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : ART.19

Domeniul de intervenție : 
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

50.000 EURO

Valoarea contribuției 
private : 0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 06.06.2018-

16.10.2020

Beneficiarul proiectului  

SC T&D CONSULTING 
GEOANAD SR

Date de contact : Arges, 
Topoloveni,strada Izvorului 

nr. 7 


