
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 TÂMPLĂRIEDenumirea 
proiectului

• În urma implementării cu succes a proiectului,
a fost înființat un atelier de tâmplărie prin
dotarea acestuia cu uneltele , echipamentele
necesare funcționării.

Descrierea 
proiectului 

• Dotare atelier de tâmplărie

• Promovarea atelierului de tâmplărie
Obiective

• Au fost achiziționate următoarele
echipamente: 1 mașină combinată tăiere-
frezare, 1 fierăstrău panglică, 1 mașină
combinat îndreptat rindeluire, 1 sistem de
exhaustare, 1 mașină de scobit, 1 mașină
de avans automat, 1 mașină de șlefuit
disc+bandă, 1 mașină mortezat pătrată, 1
mașină de ascuțituniversală, 1
circularelectric de mână, 1 fierăstrău
pendular electric de mână, 1 rindea
electrică, 1 șlefuitor cu bandă electric, 1
șlefuitor excentric electric, 2 freze de mână
electrice, 1 înșurubator electric fără fir, 1
bormașină electrică fără fir, 1 aspirator, 1
rindea bloc cu unghiu jos, 1 rindea de
îndreptat, 1 rindea de uz general, 1 rindea
finisaj, 1 set dălți tâmplărie, 1 set dălți
semirotunde, 1 set scuze frezare, 1 freză
CNC, 1 leptop, 1 imprimantă, 2.3 mc molid,
1 software CNC, 1 mașină șlefuit cu perie, 1
mașină șlefuit cu talpă, rașchetă plană

• A fost realizată pagina social media a
atelierului, 1000 fluturași, 250 cărți de
vizită

• A fost creat un loc de muncă

Rezultate

• ,, Am învățat că proiectele trebuie să fie
simple, să te concentrezi pe ce este
important, ca să poată fi implementate mai
ușor. De asemenea, pentru cineva care
realizează singr proiectul e mai dificil să
urmărească și partea de producție și să se
ocupe și de partea administrativă în același
timp (ex. în cazul notificărilor de la AFIR
trebuie să răspunzi într-un anmit termen,
etc.)”, Dalmasso Charles Henri Vincent
Laurent, administrator.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 

SASCHIZ, nr. 295, jud. Mureș 

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție 

6 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

50.000 EURO

Valoarea contribuției 
private  ______0______

Perioada de implementare a 
proiectului

20.09.2017- 27.06.2022

Beneficiarul proiectului

RC SOLUTII TRANSILVANIA 

Date de contact :

0745.923.594

Dalmasso Charles Henri 
Vincent Laurent



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


