
 

ANEXA 4 ANEXA 4 ANEXA 4 ANEXA 4 ––––    PREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECTPREZENTARE PROIECT    

    

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Infiintarea unui atelier pentru intretinerea si Infiintarea unui atelier pentru intretinerea si Infiintarea unui atelier pentru intretinerea si Infiintarea unui atelier pentru intretinerea si 
repararea autovehiculelor, in comuna Vetelrepararea autovehiculelor, in comuna Vetelrepararea autovehiculelor, in comuna Vetelrepararea autovehiculelor, in comuna Vetel

Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului

•Prin acest proiect, firma va dota spațiul de Prin acest proiect, firma va dota spațiul de Prin acest proiect, firma va dota spațiul de Prin acest proiect, firma va dota spațiul de 
perstare a serviciilor de întreținere și reparare a perstare a serviciilor de întreținere și reparare a perstare a serviciilor de întreținere și reparare a perstare a serviciilor de întreținere și reparare a 
autovehiculelor, cu echipamente specifice unui autovehiculelor, cu echipamente specifice unui autovehiculelor, cu echipamente specifice unui autovehiculelor, cu echipamente specifice unui 
atelier auto, și va selecta și contracta personal atelier auto, și va selecta și contracta personal atelier auto, și va selecta și contracta personal atelier auto, și va selecta și contracta personal 
pentru două locuri de muncă nou create. Pentru pentru două locuri de muncă nou create. Pentru pentru două locuri de muncă nou create. Pentru pentru două locuri de muncă nou create. Pentru 
demararea activității, societatea va înregistra demararea activității, societatea va înregistra demararea activității, societatea va înregistra demararea activității, societatea va înregistra 
punctul de lucru și va obține avizele, acordurile și punctul de lucru și va obține avizele, acordurile și punctul de lucru și va obține avizele, acordurile și punctul de lucru și va obține avizele, acordurile și 
autorizațiile prevăzute de lege.autorizațiile prevăzute de lege.autorizațiile prevăzute de lege.autorizațiile prevăzute de lege.

•Piața pe care societatea își va desfășura Piața pe care societatea își va desfășura Piața pe care societatea își va desfășura Piața pe care societatea își va desfășura 
activitatea este caracterizată de creșterea, cu activitatea este caracterizată de creșterea, cu activitatea este caracterizată de creșterea, cu activitatea este caracterizată de creșterea, cu 
fiecare an, a cererii de servicii de întreținere și fiecare an, a cererii de servicii de întreținere și fiecare an, a cererii de servicii de întreținere și fiecare an, a cererii de servicii de întreținere și 
reparare a autovehiculelor, consecință a creșterii reparare a autovehiculelor, consecință a creșterii reparare a autovehiculelor, consecință a creșterii reparare a autovehiculelor, consecință a creșterii 
înmatriculărilor noi de autovehicule mult peste înmatriculărilor noi de autovehicule mult peste înmatriculărilor noi de autovehicule mult peste înmatriculărilor noi de autovehicule mult peste 
numărul autovehiculelor scoase din circulație.numărul autovehiculelor scoase din circulație.numărul autovehiculelor scoase din circulație.numărul autovehiculelor scoase din circulație.

Descrierea Descrierea Descrierea Descrierea 
proiectului proiectului proiectului proiectului 

•Dotarea cu echipamente a spațiului destinat Dotarea cu echipamente a spațiului destinat Dotarea cu echipamente a spațiului destinat Dotarea cu echipamente a spațiului destinat 
activității activității activității activității –––– atelierul autoatelierul autoatelierul autoatelierul auto

•Demararea activității și promovarea serviciilor Demararea activității și promovarea serviciilor Demararea activității și promovarea serviciilor Demararea activității și promovarea serviciilor 
de întreținere și reparare a autovehiculelorde întreținere și reparare a autovehiculelorde întreținere și reparare a autovehiculelorde întreținere și reparare a autovehiculelor

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

• Achizitia următoarele echipamente: 1 Achizitia următoarele echipamente: 1 Achizitia următoarele echipamente: 1 Achizitia următoarele echipamente: 1 
elevator 2,5 tone, 1 elevator 4,2 tone, masina elevator 2,5 tone, 1 elevator 4,2 tone, masina elevator 2,5 tone, 1 elevator 4,2 tone, masina elevator 2,5 tone, 1 elevator 4,2 tone, masina 
automata de montat/demontat anvelope, automata de montat/demontat anvelope, automata de montat/demontat anvelope, automata de montat/demontat anvelope, 
masina de echilibrat roti, 1 compresor aer, masina de echilibrat roti, 1 compresor aer, masina de echilibrat roti, 1 compresor aer, masina de echilibrat roti, 1 compresor aer, 
echipament recuperare ulei, 1 macara atelier echipament recuperare ulei, 1 macara atelier echipament recuperare ulei, 1 macara atelier echipament recuperare ulei, 1 macara atelier 
auto, 1 cric cutie de viteze, 1 presa, 1 redresor, auto, 1 cric cutie de viteze, 1 presa, 1 redresor, auto, 1 cric cutie de viteze, 1 presa, 1 redresor, auto, 1 cric cutie de viteze, 1 presa, 1 redresor, 
1 aparat de sudura, 1 pistol pneumatic, 1 1 aparat de sudura, 1 pistol pneumatic, 1 1 aparat de sudura, 1 pistol pneumatic, 1 1 aparat de sudura, 1 pistol pneumatic, 1 
carucior scule, 1 computer cu soft integrat carucior scule, 1 computer cu soft integrat carucior scule, 1 computer cu soft integrat carucior scule, 1 computer cu soft integrat 
pentru testare auto, 1 echipament verificare pentru testare auto, 1 echipament verificare pentru testare auto, 1 echipament verificare pentru testare auto, 1 echipament verificare 
service/clima.service/clima.service/clima.service/clima.

RezultateRezultateRezultateRezultate

• Proiectul conduce la dezvoltarea si Proiectul conduce la dezvoltarea si Proiectul conduce la dezvoltarea si Proiectul conduce la dezvoltarea si 
diversificarea paletei de servicii disponibile in diversificarea paletei de servicii disponibile in diversificarea paletei de servicii disponibile in diversificarea paletei de servicii disponibile in 
zona, crearea de locuri de munca si nu in zona, crearea de locuri de munca si nu in zona, crearea de locuri de munca si nu in zona, crearea de locuri de munca si nu in 
ultimul rand la dezvoltarea economica a zonei. ultimul rand la dezvoltarea economica a zonei. ultimul rand la dezvoltarea economica a zonei. ultimul rand la dezvoltarea economica a zonei. 

Lecții Lecții Lecții Lecții 
învățate/ învățate/ învățate/ învățate/ 

recomandărirecomandărirecomandărirecomandări

SubSubSubSub----măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea pentru implementarea pentru implementarea pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”Locală”Locală”Locală”

Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  Localizarea proiectului:  
Comuna Vetel, sat Vetel, Comuna Vetel, sat Vetel, Comuna Vetel, sat Vetel, Comuna Vetel, sat Vetel, 

strada N. Balcescu, nr. 90, strada N. Balcescu, nr. 90, strada N. Balcescu, nr. 90, strada N. Balcescu, nr. 90, 
judetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoarajudetul Hunedoara

Perioada de programare   Perioada de programare   Perioada de programare   Perioada de programare   
2014201420142014----2020202020202020

Articolul corespondent din Articolul corespondent din Articolul corespondent din Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: Reg. (UE) nr. 1305: art. 1art. 1art. 1art. 19, 9, 9, 9, 

alin.1a, punctul iialin.1a, punctul iialin.1a, punctul iialin.1a, punctul ii

Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  Domeniul de intervenție  6A6A6A6A

Valoarea finanțării Valoarea finanțării Valoarea finanțării Valoarea finanțării 
nerambursabile:nerambursabile:nerambursabile:nerambursabile:

30.000 euro30.000 euro30.000 euro30.000 euro

139.755 lei139.755 lei139.755 lei139.755 lei

Valoarea contribuției private:  Valoarea contribuției private:  Valoarea contribuției private:  Valoarea contribuției private:  
0 lei0 lei0 lei0 lei

Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a Perioada de implementare a 
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului, 26.03.2018, 26.03.2018, 26.03.2018, 26.03.2018----

24.12.201924.12.201924.12.201924.12.2019

Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului Beneficiarul proiectului 

S.C. Auto Korsoyan S.R.L.S.C. Auto Korsoyan S.R.L.S.C. Auto Korsoyan S.R.L.S.C. Auto Korsoyan S.R.L.

Date de contact Date de contact Date de contact Date de contact tel. tel. tel. tel. 
0761676246, e0761676246, e0761676246, e0761676246, e----mail: mail: mail: mail: 

auto.korsoyan@gmail.comauto.korsoyan@gmail.comauto.korsoyan@gmail.comauto.korsoyan@gmail.com


