
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Dealurile Tarnavelor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ÎNFIINȚARE ATELIER DE BRODERIE
Denumirea 
proiectului

• În cadrul proiectului a fost înfinnțat un atelier
de broderie, pentru fabricarea de costume
populare și produse specifice de broderie.

Descrierea 
proiectului 

• Dotarea atelierului de broderie

• Promovarea atelierului de broderie 
Obiective

• În urma implementării cu succes a
proiectului au fost achiziționate
următoarele: 1 mașină de croit, cu disc, 2
mașini de cusut cu masă de lucru, 2
dispozitive și accesorii (lampă de iluminat,
foarfece, centimetre, suport pentru tăiat,
cuțit pentru textile, riglă de gradație în
cm), 1 mașină de brodat computerizată, 1
mașină de de încheiat și surfilat, 1 masă de
călcat, 1 ștație de călcat, 2 dulapuri pentru
depozitare materii prime/consumabile, 2
manechine, 2 kit-uri broderie, 4 ațe pentru
brodat, material textil pentru costum
popular: (100 m postav pentru vestă și
crătințe, 100 m pânză topită pentru iie, 100
m bumbac pentru poale/rochier, 100 m
elastic, 100 m inserție broderie), 50 m folie
adezivă, 2 buc spray adeziv broderie, 4 buc
bază de carton pentru broderie, 100 buc
nasturi, 1 set creioane pentru marcare, 2
degetare, 1 laptop, 1 multifuncțională, 1
telefon, 1 casă de marcat, 1 masă birou, 7
scaune, 1 software pentru mașina de
brodat, 1 licență windows

• A fost creat site-ul atelierului, au fost
realizate 100 fluturași, 20 cataloage de
prezentare, 1000 cărți de vizită,
participarea în cadrul unui eveniment local
în vederea promovării activității.

• Au fost create 2 locuri de muncă cu normă
parțială

Rezultate

• ,, Proiectul ,,Înființare atelier de broderie” a
beneficiat de finanțare cu fonduri europene,
prin programl PNDR 2014-2020, submăsura
19.2, începând cu anul 2019. Perioada de
implementare (2019-2022) mi-a oferit
posibilitatea realizării obiectivelor cu fonduri
europene. Deși anul 2020 a venit cu unele
restricții, limitări, interdicții și au încetinit
pașii în realizarea obiectivelor PA, nefiind un

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 

SASCHIZ, nr. 247, jud. Mureș  

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție

6 A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile

20.000 EURO 

Valoarea contribuției 
private  ______0______

Perioada de implementare a 
proiectului

09.08.2019-12.07.2022

Beneficiarul proiectului

LUMICONF EMBROIDERY 
SRL 

Date de contact :

0786.052.325,LUMINIȚA 
DÂRJAN, administrator



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an prielnic pentru majoritatea oamenilor, pot spune că pentru mine a fost un an 

benefic de pregătire și studiu individual, pe plan profesional oferindu-mi timp de a 

mă documenta dar și de  a mă promova online. În demersul anevoios pe alocuri 

sunt recunoscătoare că am primit suport de îndrumare, din partea echipei GAL 

Dealurile Târnavelor, o echipă cu oameni deschiși și implicați în nevoile comnității, 

de la care am învățat multe lucruri folositoare și bune practici. Ducerea proiectului 

la bun sfârșit m-a provocat să trec prin anumite etape necunoscute, să descopăr 

noi oportunități, să constat că lipsa organizării și perseverenței pot conduce la 

eșec și ca lecție învățată-neori e bine să ai curajul să spui ,,DA”-pentru că poate fi 

o reușită sigură!”, Lminița Dârjan, administrator. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


