
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Razim 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• PFA MARINESCU GH. ELENA – INFIINATARE 
ATELIER DE MOBILA

Denumirea 
proiectului

• Proiectul are ca scop infiintarea unui atelier de 
productie de  mobilier (canapele gradina, 
canapele extensibile si fotolii, set gradina din 
lemn). 

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.

•OS 1 - Dotarea atelierului de mobila 
(achizitia de active tangibile)

•OS 2 - Dezvoltarea resursei umane (angajare 
1 persoana cu norma intreaga si participare 
la 1 curs de formare profesionala)

•OS 3  - Promovarea produsului (realizare 
tiparituri - flyere si pliante publicitare)

Obiective

• 1 atelier de productie mobilier infiintat si 
dotat

•2 persoane angajate (o norma intreaga si o 
norma partiala de lucru)

•2 cursuri de formare profesionala realizate

•100 de flyere si 100 de pliante publicitare 
realizate

•1 website de promovare creat: 
www.hamangia.ro 

Rezultate

•Sprijinul financiar nerambursabil acordat 
prin intermediul SDL GAL RAZIM  a 
contribuit in mod direct la dezvoltarea 
teritoriala echilibrata, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă. 
Implementarea proiectului a dovedit 
eficienta abordarii LEADER si a impactului 
pozitiv pe care aceasta abordare o are in 
vederea dezvoltarii comunitatilor rurale.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 

SAT CAUGAGIA, COMUNA 
BAIA, JUDETUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

ART.19, AL.(1), LITERA A

Domeniul de intervenție  

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

70.000 EURO / 326.445 lei

Valoarea contribuției 
private  

0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 

21.03.2019 - 27.07.2020

Beneficiarul proiectului 
MARINESCU GH. ELENA 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA

Date de contact

MARINESCU ELENA

0729.400.702


