
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Locală” 

Localizarea proiectului: sat 
Toderița, Comuna Mândra, cod 

poștal 507129, județ Brașov 

Perioada de programare    

2014-2020 

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305, art.19 alineatul 1 

litera a, punctul ii)  

Domeniul de intervenție 6A 

Valoarea finanțării nerambursabile  

35.000 euro 

Valoarea contribuției private   

0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului  conform contract de 
finanțare 24.05.2018- 24.05.2021 

Beneficiarul proiectului  

GHERGHE D ALEXANDRU PFA 

 

Date de contact  

tel 0769675825 

  gherghe.alex@gmail.com 

 

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI 

         Proiect finanțat prin FEADR 

 

•ÎNFIINȚARE CENTRU DE INFORMARE, 
CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ 

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul ”Înființare Centru de Informare, 
Consiliere și Consultanță” contribuie la 
realizarea unui serviciu de informare, consiliere 
și consultanță pentru populație, în teritoriul 
GAL RTF, prin înființarea unui birou de 
informare, consiliere și consultanță pentru 
populație, care va deservi nevoilor legate de 
consultanță, arhitectura locală, asistență 
juridică, consiliere pentru idei de afaceri, 
documentări, studii de mediu, servicii auxiliare 
cu caracter administrativ, pentru locuitorii din 
teritoriu.  Prin ”Înființarea Centrului de 
Informare, Consiliere și Consultanță” se 
urmărește dezvoltarea unui instrument viabil și 
inovator care să asigure o abordare integrată a 
serviciilor oferite populației din teritoriul GAL 
RTF ca modalitate a creșterii oportunităților de 
ocupare. 

Descrierea 
proiectului  

• AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU DE 
INFORMARE, CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ 

• PROMOVAREA SERVICIILOR 

• CREARE LOCURI DE MUNCĂ 

Obiective 

• Amenajare spațiu - geamuri, uși, centrală 
termică și calorifere, 5 panouri fotovoltaice  

• Dotarea spațiului - laptop, calculator,  
videoproiector, imprimantă, copiator, scaner și 
ploter, mobilier. 

•Promovarea afacerii prin pliante, broșuri, 
banner, people stopper, roll up, articole și știri 
publicate în ziare, radiouri și televiziuni locale. 

• Crearea a 2 locuri de muncă. 

Rezultate 

•Finanțarea prin LEADER este oportunitatea 
perfectă pentru cei care doresc să devină 
antreprenori, aspect important al dezvoltării 
economiei rurale. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 


