
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  GAL MUSCEL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DIVERSIFICAREA ACTIVITATII UNIC RUCAR 
SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 
PERFORMANTE

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect s-a dorit infiintarea unei 
capacitati de fabricare a parchetului asamblat 
in panouri prin achizitia unor utilaje 
performante, pentru a se da plus valoare 
lemnului,  principala resursa naturala a zonei

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor non-agricole pe 
teritoriul GAL-ului, care sa contribuie la 
cresterea locurilor de munca si a veniturilor 
alternative

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia de utilaje performente-
masina de prelucrat pe patru fete, presa 
pentru incleiere la rece, masina de calibrat si 
slefuit, linie de inbinat in dinti

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 

COMUNA RUCAR

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

110.999,70 euro

Valoarea contribuției 
private  35.766,57 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

20.09.2018-19.06.2021

Beneficiarul proiectului 
SC UNIC RUCAR SRL

Date de contact: Judetul 
Arges, Comuna Rucar,str. 
Valea lui Maldar, nr. 104, 

unicrucar@yahoo.com



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  GAL MUSCEL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACTIVITATI NON-AGRICOLE IN CADRUL SC 
SPLENDOARE IN IARBA SRL

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune realizarea de 
activitati prin oferirea de servicii de inchiriere 
a bunurilor gospodaresti si personale precum 
si servicii de inchiriere autovehicule usoare

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor non-agricole pe 
teritoriul GAL-ului, care sa contribuie la 
cresterea locurilor de munca si a veniturilor 
alternative

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia urmatoarelor 
echipamente- autoutilitara frigorifica,lumini 
spectacole, unitati aer conditionat, bar 
modular, expresor,  suporti port-farfurii, 
stalpi delimitare echipament, mese inalte, 
tacamuri, pahare, cutii izoterme, fete de 
masa, canapele 

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 

COMUNA VALEA MARE 
PRAVAT, SAT NAMAIESTI

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

110.211,00 euro

Valoarea contribuției 
private 12.307 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

08.04.2019-07.01.2022

Beneficiarul proiectului 
SC SPLENDOARE IN IARBA 

SRL

Date de contact: Judetul 
Arges, Comuna Mioarele, 
sat Matau, nr. 38A,etaj1, 

cam. 1 
florin_zah@yahoo.com



ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  GAL MUSCEL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•INFIINTARE STUDIO POST PRODUCTIE LA 
SMALL AXE PRODUCTION SRL

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune  realizarea de 
activitati in cadrul firmei prin oferirea de 
servicii de inregistrare si prelucrare sunet, 
compozitie audio, filme, reclame, servicii de 
dublare a vocii, animatie,servicii de captare si 
masterizare sunet pentru filme,muzica, 
reclame, clipuri,servicii de prelucrare sunet, 
montaj, colorizare filme, clipuri, servicii 
realizare efecte speciale, servicii relizare 
inregistrari audio

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor non-agricole pe 
teritoriul GAL-ului, care sa contribuie la 
cresterea locurilor de munca si a veniturilor 
alternative

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia de echipamente -
sistem captare audio, sistem monitorizare 
audio, sistem editare/procesare video, 
audio, sistem vizionare si alte echipamente

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 

COMUNA VALEA MARE 
PRAVAT, SAT VALEA MARE 

PRAVAT

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

109.863,90 euro

Valoarea contribuției 
private  12.210,00 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

14.03.2019-13.12.2021

Beneficiarul proiectului 
SC SMALL AXE PRODUCTION 

SRL

Date de contact: Judetul 
Arges, Comuna Valea Mare-

Pravat, str. Valea Foii, nr. 
180, Smallaxe.production 

@gmail.com



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

Locală  GAL MUSCEL  

  Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•ACTIVITATI DE PRODUCTIE 
CINEMATOGRAFICA

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune  realizarea de 
activitati in cadrul firmei prin oferirea de 
servicii de productie cinematografica, video si 
de programe de televiziune

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor non-agricole pe 
teritoriul GAL-ului, care sa contribuie la 
cresterea locurilor de munca si a veniturilor 
alternative

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia de echipamente  de 
productie cinematografica din care amintim: 
camera video,camera conectoare,suport 
trepied, transmitator, monitoare, obiective, 
adaptori, protectii, supoti, placi de adaptare

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 
COMUNA STOENESTI, SAT 

STOENESTI

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție
6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

89.015,10 euro

Valoarea contribuției 
private  10.010 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

14.03.2019-13.12.2021

Beneficiarul proiectului 
SC NATURA PARTY SRL

Date de contact: 
tedimirea@gmail.com



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

Locală  GAL MUSCEL  

Proiect finanțat prin FEADR 

 

•ACHIZITIE UTILAJ IN CADRUL COMUNEI 
LERESTI, JUDETUL ARGES

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect s-a dorit achizitia unui 
buldoexcavator pentru dotarea 
Compartimentului Administrativ , Intretinere 
si Gospodarire Comunala, ce va avea o 
functionalitate multipla care sa permita 
desfasurarea cat mai multor tipuri de servicii 
de gospodarire comunala atat pe timp de vara 
cat si pe timp de iarna, inclusiv pe terenuri 
neamenajate tinand cont de specificul zonei.

Descrierea 
proiectului 

•Prin proiect se considera ca se va atinge , 
Obiectivul general: Obtinerea unei dezvoltari 
teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunitatilor rurale.

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia utilaj buldoexcavator 
dotat cu lama de deszapezire si cupa 
excavare lucrari grele.

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 

COMUNA LERESTI

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305, art. 20

Domeniul de intervenție
6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

63.950 euro

Valoarea contribuției 
private 12.640 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

13.03.2019-13.03.2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA LERESTI

Date de contact: Judetul 
Arges, Comuna Leresti,str. 
Gral Vasile Milea, nr. 353, 

telefon 0248/549201, 
Primarie@leresti.cjarges.ro



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

Locală  GAL MUSCEL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 
 

•INSTALAREA TANARULUI FERMIER 
DOBRINOIU CRISTIAN EMANUEL IN 
COMUNA VALENI-DAMBOVITA JUDETUL 
DAMBOVITA

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se preia exploatatia de tip 
vegetal. Se propune prin planul de afaceri si 
achizitia unor utilaje agricole performante 
pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in 
exploatare cu reducerea la minim a puluarii si 
reducerea costurilor privind serviciile prestate 
de terti.

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor agricole pe teritoriul 
GAL-ului, imbunătăţirea managementului 
exploataţiilor agricole prin reînnoirea 
generaţiei şefilor acestora și creșterea valorii 
produselor.

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia de utilaje performente 
si dezvoltarea exploatatiei preluate.

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET 

DAMBOVITA, COMUNA 
VALENI-DAMBOVITA

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție

2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

20.000 euro

Valoarea contribuției private 
0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

24.08.2018-27.09.2019

Beneficiarul proiectului
DOBRINIU 

CRISTIANEMANUEL

Date de contact: Judetul 
Dambovita, Comuna Valeni 

Dambovita, strada Valea 
mare, nr.47, telefon 

0744430452, 
Cristi_bby@yahoo.com



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

Locală  GAL MUSCEL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 
 

•INSTALAREA TANARULUI FERMIER 
BALACEANU GHEORGHE ADRIAN PFA IN 
COMUNA  MIOARELE JUDETUL ARGES

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune prin planul de afaceri 
si achizitia unor utilaje agricole performante 
pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in 
exploatare cu reducerea la minim a puluarii si 
reducerea costurilor privind serviciile prestate 
de terti.

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor agricole pe teritoriul 
GAL-ului, imbunătăţirea managementului 
exploataţiilor agricole prin reînnoirea 
generaţiei şefilor acestora și creșterea valorii 
produselor.

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia de utilaje performente 
si dezvoltarea exploatatiei .

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 

COMUNA MIOARELE

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție

2B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

20.000 euro

Valoarea contribuției private 
0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

24.08.2018-27.05.2020

Beneficiarul proiectului
BALACEANU GHEORGHE 

ADRIAN PFA     

Date de contact: Judetul 
Arges, Comuna Mioarele, 
Sat Matau nr. 187, telefon 

0746394225, 
Adrianbalaceanu524@gmail.

com



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

Locală  GAL MUSCEL  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 
 

•INFIINTAREA DE NOI ACTIVITATI NON-
AGRICOLE LA HMM PAINT INNOVATION 
SRL

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune achizitia de 
echipamente performante, inovative de 
ultima generatie, utilizand noutati tehnice, 
servicii, capital de lucru pentru desfasurarea 
activitatii.Aceste utilaje se vor achizitiona 
pentru dezvoltarea societatii, prin prestarea 
de servicii pentru populatia din mediul rural.

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea activitatilor non- agricole pe 
teritoriul GAL-ului, imbunătăţirea 
managementului firmei si creearea de noi 
locuri de munca. 

Obiective

•Rezultate imediate ale implementarii 
proiectului: achizitia de utilaje performente , 
valorificarea serviciilor si crearea de noi 
locuri de munca. .

Rezultate

• __________________
Lecții 

învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SUD 
MUNTENIA, JUDET ARGES, 

COMUNA VALEA MARE 
PRAVAT

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție

6A  

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

28.000 euro

Valoarea contribuției private 
0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

01.08.2018-23.12.2020

Beneficiarul proiectului
HMM PAINT INNOVATION 

SRL     

Date de contact: Judetul 
Arges, Comuna valea Mare 
Pravat, Sat Colnic, str. Calea 

Bilcesti nr. 45, telefon 
0741023862, 

marius.moroe@gmail.com


