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

Localizarea proiectului: sat Râușor, 
nr. 108, Comuna Mândra, cod 
poștal 507127, 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  

50.000 euro 

Valoarea contribuției private   

0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului  conform contract de 
finanțare 07.12.2018-07.12.2021 

Beneficiarul proiectului  

OANCEA C. IOAN ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

 

Date de contact  

tel : 0745 345 941 

 e-mail : oanceama@yahoo.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 

 

• DOTARE CENTRU DE ORGANIZARE 
ACTIVITĂȚI RECREATIVE ÎN ȚARA 
FĂGĂRAȘULUI 

Denumirea 
proiectului 

•Crearea unui Centru de organizare activități 
recreaționale la Râușor și dotarea lui cu 
mijloacele necesare (biciclete, ATV-uri electrice) 
necesare practicării unui turism tematic și 
ecologic. Acest fapt va duce cu siguranță la 
promovarea pachetelor turistice complexe de 
vizitare a Țării Făgărașului și la atragerea de noi 
turişti în zonă - care încă nu au avut 
posibilitatea să-şi achiziţioneze echipament de 
ciclism sau pentru practicarea altor forme de 
turism activ. Finanțarea se solicită pentru cod 
CAEN 9329 Alte activități recreative și 
distractive n.c.a . 

Descrierea 
proiectului  

• Dezvoltarea turismului durabil în zonă prin 
oferirea de produse şi servicii turistice combinate 
şi atractive menite să protejeze mediul 
înconjurator prin folosirea surselor alternative de 
energie.  

• Promovarea activităţilor recreaţionale de 
petrecere a timpului liber în rândul potenţialilor 
turişti din ţară şi străinătate. 

• Crearea unui loc de muncă 

Obiective 

• Achiziția de active tangibile din magazine 
specializate: 15 biciclete, 4 biciclete electrice, 4 
ATV-uri electrice, 1 remorcă transport 
biciclete/ ATV-uri (atașabilă la auto 
proprietate personală), 1 trusă cu materiale 
pentru prim ajutor medical, 1 sistem de alarmă 
cu supraveghere video a spațiilor de 
depozitare echipamente, 1 casă de marcat, 1 
laptop, 1 imprimantă. 

• Achiziția de active intangibile: Soft sistem de 
supraveghere spațiu de depozitare, Domeniu și 
hosting pagina web, Serviciu de pază integrat 
cu sistemul de alarmă a spațiului de depozitare 

•Promovarea afacerii prin pliante, pagina web . 

• Crearea unui loc de muncă. 

Rezultate 

•Impactul fiecărui proiect ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și 
lung a teritoriului aferent GAL RTF, și să aibă 
un impact pozitiv din punct de vedere 
financiar, economic, tehnic și social. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 


