
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

“ ACHIZIȚII ECHIPAMENTE PENTRU FABRICA DE 
MOBILA” 

 

Denumirea 
proiectului 

-M & N MOBILIER SRL a achiziționat echipamente și dotări 
pentru infiintarea fabricii de mobila, activitate aferenta 
codurilor 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si 
magazine, 3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii, 
3109 – Fabricarea de mobila, 4332 – Lucrari de tamplarie si 
dulgherie si 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale. 
Prezentul proiect se incadreaza in domeniile de diversificare 
acoperite in cadrul submasuri 19,2, are componentă 
inovativă deoarece s-a propus achiziția de echipamente 
pentru prestarea de servicii noi pentru întreprinder, 
respectiv investiții pentru producerea si comercializarea 
produselor non-agricole, cum ar fi activitati de prelucrare a 
produselor lemnoase. Dezvoltarea și diversificarea 
activităților prevăzute în proiect au efect direct asupra 
creșterii numărului de angajați ai beneficiarului:  s-au creat 
4 noi locuri de muncă permanente, care vor fi menținute. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivele investiției: Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea 

economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; Dezvoltarea serviciilor 

pentru populatie si alte activitati economice; Crearea de locuri de munca; 

Utilizarea energiei produse din surse regenerabile; Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și  comunităților rurale. 

 
 

 
 
 
 

Obiective 

Achiziționarea de echipamente și dotări pentru infiintarea fabricii de 
mobila a avut efect direct asupra numărului de angajați ai 
beneficiarului:  s-au creat 4 noi locuri de muncă permanente, care vor 
fi menținute și după finalizarea proiectului. 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare nr. 
C1920064S109313502876 / 05.09.2018 este de 346.275,62 lei, din care 
s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 345201,24 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

Dezvoltarea de activități economice non agricole în 
zona rurală prin accesarea de fonduri europene. 

 

 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

sat Sfantu Ilie, comuna 
Scheia, Judetul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.19, 
Alin.1, lit.(a) (ii) si litera (b) 

Domeniul de intervenție  6A 
– Facilitarea diversificarii, a 
infiintarii si a dezvoltarii de 

intreprinderi mici, precum si 
crearea de locuri de munca 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

346.275,62 lei  

Valoarea contribuției private  
38.479,21 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  05.09.2018 – 31.01.2020 

Beneficiarul proiectului 

M & N MOBILIER SRL 

Date de contact: 
Sasu-Sorodoc Ancuta-Gabriela -
Administrator 
Telefon 0749202230 
Email: mobilier.srl@yahoo.com 

 
 
 
 


