
                                                                                                 ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"PFA Gimbiș C-T. Gabriela - Maria - Înființare
salon de înfrumusețare în sat Stejaru"

Denumirea 
proiectului

• PFA Gimbiș C-T. Gabriela-Maria a decis înființarea
unui salon de înfrumusețare, în sat Stejaru, Comuna
Stejaru, activitate inclusă în clasa CAEN 9602,
activitate eligibilă pentru finanțare potrivit Ghidului
pentru Măsura M6/6A „Sprijinirea
antreprenoriatului non-agricol și crearea de locuri de
muncă în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea
Veche” Pentru concordanța cu obiectivul general al
măsurii M6/6A PFA Gimbiș Gabriela-Maria, își
propune dotarea salonului, crearea a două noi locuri
de muncă și obținerea de venituri prin prestarea de
servicii pentru populația din mediul rural.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul obligatoriu al proiectului este
desfășurarea activităților comerciale în cadrul
proiectului în procent de 42,07% din valoarea
primei tranșe de plată, iar obiectivele specifice care
au dus la indeplimirea obiectivului obligatoriu sunt:
OS1 - Dotarea salonului de înfrumusețare; OS2 -
Dezvoltarea resursei umane; OS3 - Creșterea
competitivității.

Obiective

•Dotarea salonului prin achiziția și instalarea unei
centrale termice, a unor panouri fotovoltaice, a
unui aer condiționat, mobiler și echipamente
necesare desfășurării activității.

•Crearea a 2 noi locuri de muncă si participarea
angajaților la cursuri de calificare pentru
îmbunătățirea performanțelor.

•Promovarea serviciilor oferite prin: crearea unui
site, realizarea de flayere și pliante.

Rezultate

• Abordarea LEADER stă la baza rolului GAL ca şi
potenţială sursă de obţinere a unor finanţări
destinate beneficiarilor privati în vederea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea
de locuri de muncă.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
STEJARU, COMUNA 

STEJARU, JUDEŢUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

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

19, alin. (1), lit. b)

Domeniul de intervenție:

6 A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 232.925 

lei/ 50.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 12 luni

Beneficiarul proiectului: 
GIMBIS C-T. GABRIELA -

MARIA PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

Date de contact: 
0734144373; mail:

gimbisgheorghe@yahoo.co
m 


