
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a                              

Grupului de Acțiune Locală Colinele Buzăului 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achizitie de echipamente si utilaje 
specializate pentru infiintare service de 
intretinere si reparare autovehicule

Denumirea 
proiectului

• Proiectul a vizat infiintarea unui service auto 
complet la sediul firmei din satul Joseni, 
comuna Berca.

• Prin proiect se propune achizitionarea de 
bunuri pentru echiparea urmatoarelor sectii 
din cadrul service-ului auto: sectia mecanica, 
sectia directie si vulcanizare, sectia de 
diagnoza, sectia tinichigerie si atelier de 
vopsitorie auto.

• In plus se vor achizitiona 1 sistem fotovoltaic 
de producere a energiei electrice, 1 incalzitor 
care functioneaza cu ulei ars si  1 separator de 
uleiuri si hidrocarburi.

Descrierea 
proiectului 

• Dezvoltarea activitatilor SC Prompt Test 
Valrom SRL prin achizitie de echipamente 
specializate pentru infiintarea unui service de 
intretinere si reparare autovehicule.

• Crearea, in cadrul service-ului, a unui numar 
de 4 noi locuri de munca cu norma intreaga.

Obiective

• S-a infiintat un service auto complet la 
sediul firmei din satul Joseni, comuna Berca.

• S-au creat 4 noi locuri de munca cu norma 
intreaga.

• S-au achizitionat echipamentele si utilajele 
prevazute in proiect pentru desfasurarea 
activitatii service-ului auto.

Rezultate

• Proiectul a fost unul relativ simplu constand 
doar in achizitionarea si montarea unor 
echipamente si utilaje. 

• Simplitatea proiectului impreuna cu 
posibilitatea platii la factura a permis 
implementarea rapida a acestuia si 
solicitarea spre decontare a unei singure 
transe de plata.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Berca                     

Sat Joseni

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 19, Alin. 1, Lit. b

Domeniul de intervenție  
DL 6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

132.586 Euro

Valoarea contribuției 
private

41.393 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Martie 2018 - August 2019

Beneficiarul proiectului
SC Prompt Test Valrom SRL

Date de contact 
Telefon: 0762.347.375         

E-mail: 
inspectiiauto_2015@ 

yahoo.com


