
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

        Proiect finanțat prin FEADR 

  

 

• “ÎNFIINȚARE ATELIER DE JUCĂRII LA          
S.C. CASA DECORELLO S.R.L.”

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul S.C. CASA DECORELLO S.R.L. este un start
up înfiinţat la data de 18.01.2018. Activitatea propusă
în prezentul proiect se încadrează în industria creativă şi
este realizată în stil meşteşugăresc, respectiv produsele
obținute au caracter inovator. Jucăriile inovatoare sunt
împărţite în următoarele tipuri: Păpușă - dimensiune
aproximativă de 35 cm; Păpușă – dimensiune
aproximativă de 50 cm; Păpușă ETNO - dimensiune
aproximativă de 35 cm; Păpușă ETNO – dimensiune
aproximativă de 50 cm; Figurină animale - dimensiune
aproximativă de 30 cm; Figurină animale – dimensiune
aproximativă de 60 cm.

• Jucăriile realizate păstrează specificul execuţiei
manuale (umplerea manuală a jucăriilor cu compoziţie
de tip vată siliconică hipoalergenică, coaserea manuală
a părului din lână şi acrilic, respectiv brodarea manuală
a detaliilor feței jucăriilor), încadrându-se astfel în
activitatea de tip meșteșugăresc.

Descrierea 
proiectului 

• Obţinerea unei competitivității ridicate prin
realizarea de jucarii inovative;

• Dezvoltarea resursei umane din cadrul
societății;

• Promovarea activităţii meşteşugăreşti de
realizare a jucăriilor.

Obiective

• Au fost achiziționate prin proiect active
corporale (mașină de cusut și brodat - 1 buc.,
mașină de surfilat - 1 buc. și aparat foto - 1
buc.) și active necorporale (servicii pentru
înfiinţarea şi găzduirea unui magazin online),
fiind necesare atelierului de jucării.

Rezultate

• Proiectul accesat prin Gal Stefan cel Mare, respectiv '
infiintare atelier de jucarii', a pornit dintr-o pasiune
si aceasta a fost combustibilul pentru a
continua indiferent de conditii, greutati sau
neintelegeri. Proiectul functioneaza pentru ca a avut
cateva ingrediente importante: pasiunea pentru arta
si mestesug, o relatie buna cu consultantul de proiect ,
linii de comunicare deschise cu cei din Gal. Accesarea
acestui proiect mi-a demonstrat ca nu e suficienta o
idee buna; e nevoie de o retea bine pusa la punct :
consultantul sa comunice foarte bine cu departamentul
contabil, beneficiarul sa intelegeaza cat de importanta
este organizarea activitatii, delegarea rolurilor si nu
in ultimul rand sa cunoasca foarte bine etapele
inscrise in proiect. Cea mai importanta lectie este
comunicarea eficienta si participarea la evenimentele ,
intalnirile cu alti beneficiari. O provocare foarte mare a
fost aceea de a tine pasul cu partea birocratica a unui
proiect . Pentru mine a fost important sa inteleg tot
procesul de aplicare/finantare/implementare .

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

Sat Dorobanţ, comuna 
Aroneanu, judeţul Iaşi, 

încăperea nr. 5 la parter 
imobil cu nr. cad. 61477-C1

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

163.047,50 Lei

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei

Perioada de implementare 
a proiectului: 

27.07.2018 - 10.04.2020

Beneficiarul proiectului: 

S.C. CASA DECORELLO 
S.R.L.

Date de contact: 

COSTIN SILVIA-RAMONA

Tel.: 0749.204.991


