
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ___________________________________________________________   

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

•Achizitia de dotari corporale pentru SC 
URSTEC MOBART SRL din comuna 
Cracaoani, judetul Neamt

Denumirea 
proiectului

• Dotarea atelierului de productie mobilier cu 
echipamente destinate prelucrarii lemnului de 
esenta tare: router CNC, freza cu ax inclinat si 
masa mobila, circular cu masa de lucru mobila, 
masina de mortezat cu dalta, exhaustor, presa 
panouri, scule de mana, ferastrau stationar,
masina de slefuit, dar si cu un sistem 
fotovoltaic OFF-Grid, care va asigura 
alimentarea micilor consumatori. Totodata, va 
fi creat un nou loc de munca.

Descrierea 
proiectului 

•Dotarea atelierului de productie mobilier cu 
echipamente corporale

•Dezvoltarea durabila a economiei comunei 
Cracaoani si a teritoriului GAL, prin 
infiintarea unei activitați non-agricole, de 
productie de mobilier

•Crearea si mentinerea unui nou loc de 
munca in spatiul rural

•Crearea identitatii regionale pe teritoriul 
GAL, prin piese de mobilier ce poarta 
amprenta regiunii

•Includerea întreprinderii ca locație de 
referință pentru teritoriul GAL și includerea 
acesteia în circuitele educaționale și turistice 
din teritoriul GAL

Obiective

•Achizitia de echipamente destinate 
prelucrarii lemnului: router CNC, freza cu ax 
inclinat si masa mobila, circular cu masa de 
lucru mobila, masina de mortezat cu dalta, 
exhaustor, presa panouri, scule de mana, 
ferastrau stationar, masina de slefuit, dar si 
cu un sistem fotovoltaic OFF-Grid

• A fost creat un loc de munca 

• A fost creata identitatea regionala pe 
teritoriul GAL, prin piese de mobilier ce 
poarta amprenta regiunii

•întreprinderii a fost inclusa ca locație de 
referință pentru teritoriul GAL și includerea 
acesteia în circuitele educaționale și 
turistice din teritoriul GAL

Rezultate

• Prin acordarea finantarii nerambursabile 
prin intermediul masurii M 4.2 GAL Tinutul 
Zimbrilor au fost atinse scopurile specifice 
domeniului de interventie: facilitarea 
diversificarii si a dezvoltarii intreprinderilor 
mici , crearea de lucuri de munca, cresterea 
veniturilor populatiei din mediul rural

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
CRACAUL NEGRU, COMUNA 

CRACAOANI, JUDETUL 
NEAMT

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție 6A. 
Facilitarea diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de 
intreprinderi mici, precum si 
crearea de locuri de munca  

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

145.312,24 lei

29.848,66 euro

Valoarea contribuției 
private  31.158,55 lei

6400 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 04.06.2021 -

26.09.2022

Beneficiarul proiectului 

SC URSTEC MOBART SRL

Date de contact TANASA 
URSU FLORIN COSMIN

0767416969/ 0744698683

urstecmobart@gmail.com


