
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală „Asociația Podișul de Nord al Bârladului„  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Achiziție utilaje prelucrare lemn, pal si
MDF pentru S.C. MAR LICO S.R.L. in
comuna Tămășeni, județul Neamț

Denumirea 
proiectului

• S.C. MAR LICO S.R.L. a solicitat finanțatrea nerambursabilă cu

scopul dezvoltării capacității de producție existentă prin
achiziționarea de echipamente specifice de prelucrare a lemnului,
pal-ului si MDF-ului. Alături de produsele de dulgherie oferite în
prezent pe piață, beneficiarul dezvoltă și produse de mobilă de
calitate superioară, adaptată cerințelor pieței de profil

•Prin proiect S.C. MAR LICO S.R.L. și-a propus să achiziționeze
următoarele utilaje de prelucrare:

• presă de ambalare
• presă rotativă
• mașină de îndreptat
• circulator formatizat
• mașină de frezat automată 3 axe
• instalație de exhaustare locală cu debit de aspirație între 2500-2700 mc/h
• instalație de exhaustare locală cu debit de aspirație între 3500-4000 mc/h
• instalație de exhaustare locală cu debit de aspirație de cel puțin 5000 mc/h

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea economiei rurale prin achiziționarea de
echipamente performante în vederea modernizării
producției de mobilier din pal, MDF și lemn masiv;

•oferirea unor produse de calitate si personalizate populației
rurale, crescând astfel nivelul de trai și egalitatea la sansa
unei vieți mai bune decat cea actuala a acsestora;

•crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiu rural;

•Diversificarea produselor deja existente .

•Obiectivul în sine nu afectează caliatea apelor, a aerului,
solului, subsolului, ci este prevăzut să nu producă zgomot,
vibrații și să nu afecteze așezările umane și alte obiective de
interes public.

Obiective

•Prin proiect, s-a creat un loc de munca

•Precizie si uniformitate în funcționarea utilajelor

•produse de bună calitate;

•Condiții mai bune de muncă, reducere de efort fizic și timp;

• Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, 
având influențe favorabile asupra mediului prin reducerea 
poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de 
combustibil, etc. 

Rezultate

•Necesitatea realizării unei baze de date pe pagina web a
GAL cu operatori economici cu experiență și expertiză
dovedită în relația indirectă cu AFIR, care pot fi
recomandați beneficiarilor cu scopul de a garanta servicii
de consiliere eficiente, pe teme specifice;

• Intensificarea animării teritoriului prin inițierea unor
seminarii de informare care să contribuie la îmbunătățirea
comunicării și participării părților interesate pentru a
înțelege mai bine nevoia acestora și pentru a încerca
modificarea criteriilor de selecție;

•O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale
beneficiarilor pentru a asigura eficiența operațiunilor
finanțate.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: sat 
Tămășeni, comuna 

Tămășeni, județul Neamț

Perioada de programare   
2014-2020

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

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

Domeniul de intervenție  
DI: 6A) Dezvoltare de 

întreprinderi mici

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

90.642,20

Valoarea contribuției 
private: 

11.028,00 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 18.05.2018-

20.01.2020

Beneficiarul proiectului: S.C. 
MAR LICO S.R.L.

Date de contact: CĂLIMAN 
GEORGETA-EMILIA, tel. 

0233273939, email:
carmen@lemnar.ro 


