
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MOLDO-PRUT 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•“MODERNIZARE ATELIER TAMPLARIE ZALA 
CLAUDIU I.I.” 

Denumirea 
proiectului 

•Proiectul a propus achizitia urmatoarelor 
echipamente: strung din lemn cu dispozitiv 
de copiere, presa hidraulica pentru rame si 
panouri, masina de slefuit pe cant, masina 
de indreptat, masina de slefuit cu banda 
orizontala, masina combinata cu doua 
operatii, masina pentru aplicarea manuala a 
cantului, fierestrau panglica, aspirator 
pentru rumegus si praf, compresor aer 
coaxial. 

•Prin implementarea acestui proiect, au fost 
modernizate activitati de tamplarie si 
dulgherie si au fost diversificate activitatii 
prin fabricarea mobilei, de catre domnul 
Zala Claudiu, reprezentant legal al 
proiectului.  

•In urma realizarii investitiei a fost creat un 
loc de munca. 

Descrierea 
proiectului  

 

•Obiectivul general al proiectului îl 
constituie modernizarea  capacități de 
productie în cadrul firmei ZALA CLAUDIU II 
prin  dotarea cu echipamentele necesare 
atelierului  de tamplarie 

•Obiectivele specifice ale proiectului: 
Achiziția de echipamente și utilaje specifice 
atelierului de tamplarie, în satul Falciu, 
comuna Falciu, județul Vaslui, în termen de 
maxim 7 luni de la semnarea contractului 
de finanțare; Crearea unui locuri de 
muncă, în termen de maxim 7 luni, în 
cadrul firmei ZALA CLAUDIU 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA de la 
semnarea contractului de finanțare. 

 

Obiective 

•Stimularea mediului de afaceri din mediul 
rural, Dezvoltarea activitatilor non - agricole 
existente, Cresterea veniturilor populatiei 
rurale 

Rezultate 

•Importanta detinerii unor echipamente 
moderne, care sa eficientizeze activitatile 
intreprinse in  cadrul atelierului de 
tamplarie. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 

SAT FALCIU, COMUNA 
FALCIU, JUDETUL VASLUI 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

alin. 1, lit. (b) 

Domeniul de intervenție  6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

49.999 EURO 

Valoarea contribuției 
private 5.556 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului: 27.12.2017 - 

11.04.2019   

Beneficiarul proiectului 
ZALA CLAUDIU 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

Date de contact: 

Tel: 0760281480 

E-mail: 
zalaclaudiu@yahoo.com 


