
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Dealurile Tarnavelor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•Înființare și dotare serviciu de curățenie în 
localitatea Vînători, Județul Mures”

Denumirea 
proiectului

• Prin prezentul proiect, societatea își propune
să achiziționeze principalele echipamente și
materiale necesare în vederea desfășurării
activității, să realizeze o campanie de
promovare a serviciilor oferite și să obțină
venituri din activitatea propusă spre finanțare.

Descrierea 
proiectului 

• Dotarea serviciului de curățenie

• Promovarea serviciului de curățenie 
Obiective

•Aspirator umed-uscat- 2 buc; aspirator praf-
2 buc; aspirator injecție-extracție-2 buc;
monodisc cu opționale- 1 buc; monoperie-1
buc; echipament de spălat-uscat pardoseli-1
buc; aspirator cu spumă și extractor-1 buc;
pistol de șpreiere de la distanță-1 buc; talpă
cu spumare și extracție manuală- 1 buc;
aparat curățat covoare și mochete-1 buc; kit
fotovoltaic-1 buc; laptop- 1 buc;
prelungitoare-6 buc; aspirator pentru
geamuri profesional-1 buc; lamelă de
cauciuc, set lavete, duză fereastră, teu
metalic+mop bumbac-8 buc; rezerve mop-
10 buc; mătură industrială-2 buc; set
făraș+mătură-3 buc; lavete impregnante-1
buc; coadă de lemn- 3 buc; coadă de
aluminiu- 10 buc; lamă de împins apă- 3
buc; mop sticlă-4 buc; perie pentru șters
praful- 5 buc; lavete microfibră-25 buc;
bureți/lavete absorbante- 20 buc; T-uri din
plastic pentru spălat geamuri-4 buc; găleți-6
buc; recipeientesoluții/pulverizatoare-8
buc; braț telescopic-3 buc; soluții,
detergenți, dezinfectați; pliante de
promovare

Rezultate

• Recomandări: Ghiduri explicite și actualizate 
pentru realizarea documentațiilor, ușurarea 
realizării dosarelor de finanțare pentru 
persoanele fără o anumită pregătire în ceea 
ce privește toată partea de birocrație.

• Lecții învățate în demersul perioadei de 
implementare: organizare, management, 
dezvoltare personală și profesională. , 
Andrada Cristina Felegean, administrator

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:

Com. Vînători, nr. 277, jud. 
Mureș  

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție 

6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

20.000 Euro

Valoarea contribuției 
private  ______0______

Perioada de implementare a 
proiectului 

11.06.2019-18.10.2021

Beneficiarul proiectului

WORK & SHINE SRL 

Date de contact :

Felegean Andrada Cristina

0787.809.797



 


