
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Munții Măcinului – Dunărea Veche  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ÎNFIINȚARE TÂMPLĂRIE GEOSAL UNIVERSAL
Denumirea 
proiectului

• Beneficiarul finanțării GAL a înființat un atelier
de tâmplărie în localitatea Balabancea, comuna
Hamcearca, o activitate economica non-
agricola, de producție, intr-un sector care
generează venituri și profitabilitate, acțiune
identificată ca fiind prioritară în Strategia de
Dezvoltare a teritoriului GAL Munții Măcinului -
Dunărea Veche, prin crearea de noi locuri de
muncă si obținerea de venituri și profit,
contribuind la dezvoltarea economică a zonei.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
diversificarea economiei rurale din teritoriul
GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche prin
înființarea unui atelier de tâmplărie ce
utilizeaza preponderent resursa locală (lemn),
produsele rezultate fiind adresate atât
locuitorilor comunei cât și altor potențiali
clienți, contribuind astfel la dezvoltarea
economică durabilă a teritoriului.

Obiective

• A fost creată baza materială și logistică
pentru realizarea activității prin construcția
unei hale de producție și dotarea acesteia cu
echipamente specifice (masină frezat,
suflantă aer cald, ferăstrău circular, șlefuitor
cu vibrații, centrală electrică pe rumeguș,
etc);

• A fost realizată infrastructura necesară
managementului afacerii prin achiziția de
mobilier, PC, imprimantă și laptop;

• A fost realizată dezvoltarea resursei umane
prin crearea a 2 (douâ) noi locuri de muncă
cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată;

• A fost comercializata producția realizatâ în
procent de minim 31% din valoarea primei
tranșe de plată, respectiv 60.377 lei
(echivalent a 12.960,60 Euro).

Rezultate

• Accesarea fondurilor europene PNDR -
Masura 19 - LEADER, mai facilă prin
intermediul GAL, datorită simplificării
procedurilor de implementare și susținerii din
partea echipei GAL si mult mai adaptata
nevoilor/ contextului local.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  

Sat Balabancea, Comuna 
Hamcearca, Județul Tulcea

Perioada de programare   
2014-2020

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

19, alin. (1), lit. a), ii

Domeniul de intervenție:  
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

232.925 lei/ 50.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

27.12.2018 - 16.03.2021

Beneficiarul proiectului 

S.C. TÂMPLĂRIE GEOSAL 
UNIVERSAL S.R.L.

Date de contact: SALAHORU 
GRORGIANA - ALEXANDRA, 

tel: 0733045459, e-mail: 
salahoru.georgiana@yahoo.com


