
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ȚINUTUL ZIMBRILOR  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DEZVOLTAREA ACTIVITATII FIRMEI SC 
LAURMAR PROD COM SERV SRL PRIN 

ACHIZITIA DE UTILAJE

Denumirea 
proiectului

• Achiziția de echipamente si utilaje noi: 5 
masini de tricotat sosete - cu varf inchis, 1 
masina de tricotat - fara varf inchis, 1 aparat 
masurat, 1 compresor cu aer. Alte obiective: 
promovarea brandului GAL TINUTUL  
ZIMBRILOR, utilizarea surselor de energie 
regenerabila ( 1 centrala fotovoltaica) si 
achizitia de pubele pentru colectarea selectiva 
a deseurilor, crearea a minim 3 locuri de 
munca. 

Descrierea 
proiectului 

•Diversificarea produselor firmei, respectiv 
infiintarea unei sectii de tricotat sosete de 
bumbac si dotarea acesteia prin achizitia de 
noi utilaje de productie; valorificarea 
identitatii regionale; crearea a minim 3 locuri 
de munca, utilizarea energiei regenerabile si 
colectarea selectiva a deseurilor.

Obiective

•Achizitionare echipamente si utilaje: 5 
masini de tricotat sosete - cu varf inchis, 1 
masina de tricotat - fara varf inchis, 1 aparat 
masurat, 1 compresor cu aer. Promovarea 
brandului GAL TINUTUL  ZIMBRILOR, 
utilizarea surselor de energie regenerabila ( 
1 centrala fotovoltaica) si achizitionarea de 
pubele pentru colectarea selectiva a 
deseurilor, a creat 3 locuri de munca . 

Rezultate

•Prin acordarea finanțării nerambursabile 
prin intermediul M 4.2 GAL Ținutul Zimbrilor 
au fost atinse scopurile specifice domeniului 
de interventie : stimularea mediului de 
afaceri din mediul rural, crearea de locuri de 
munca, cresterea veniturilor populatiei 
rurale, dezvoltarea activitatilor agricole 
existente, reducerea diferentelor dintre 
mediul rural si urban. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
RAUCESTI, COMUNA  

RAUCESTI, JUDEȚUL NEAMȚ

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19 

al.1 lit.b

Domeniul de intervenție

6 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

653.783,32 lei/ 140.342,03 
euro

Valoarea contribuției 
private  15.921,60 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 15.10.2018-

31.01.2020

Beneficiarul proiectului 

SC LAURMAR PROD COM 
SERV SRL

Date de contact 

Administrator Manolache Maria

tel: 0740262039

e-mail:

sclaurmar@yahoo.com


