
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală „CODRII PASCANILOR”  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•„Dezvoltarea activitatilor de vulcanizare la 
S.C. MAM GRUP SERVICE S.R.L. prin 
achizitie de echipamente”;

Denumirea 
proiectului

• Prin acest proiect se propune achizitia de 
echipamente specifice activitatii de 
vulcanizare, in vederea dezvoltarii activitatii 
SC MAM GRUP SRL. Prooiectul va conduce la 
cresterea valorii adaugate obtinute din servicii 
pentru populatia de pe teritoriul GAL Codrii 
Pascanilor, precum si la micsorarea decalajului 
existent intre mediul urban si mediul rural. Se 
preconizeaza de asemenea, ca prin 
implementarea proiectului de fata va creste 
numarul activitatilor non-agricole sprijinite din 
spatiul rural, fapt ce va conduce la cresterea 
numarului investitorilor interesati de 
dezvoltarea de afaceri non agricole pe 
teritoriul GAL.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul principal al proiectului este 
dezvoltarea durabila a economiei rurale prin 
incurajarea activitatilor non agricole, in 
scopul cresterii veniturilor si crearii de noi 
locuri de munca.  

Obiective

•Achizitia de echipamente specifice 
activitatii de vulcanizare:

•1. Compresor; 2. Masina pentru montat si 
demontat roti camioane si utilaje agricole si 
industriale; 3. Masina pentru montat si 
demontat roti autoturieme si autoutilitare; 
4. Masina de echilibrat roti autoturieme si 
autoutilitare; 5. Cric pneumatic pentru 
semiremorca; 6. Cric pneumatic pentru 
autobuze, autocare, autovehicule cu garda 
joasa; 7. Grup electrogen cu panou 
automatizare; 8. Elevator tip foarfeca; 9. 
Sistem de umflare cu azot pentru pneuri 
autoturisme si camioane; 10. Masina de 
spalat roti autoturisme si autoutilitare.

Rezultate

• accesarea prin GAL a programelor cu 
finanțare europeană;

•posibilitatea finanțării prin axa LEADER.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  sat 
Motca, comuna Motca, 

judetul Iasi

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 - 19

Domeniul de intervenție 

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

40.846 euro

Valoarea contribuției 
private:  17.506 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

16.05.2019 - 11.06.2020

Beneficiarul proiectului

SC MAM GRUP SRL

Date de contact:

nr. tel.: 0747798091


