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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL BANAT-VEST 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•PRESTAREA DE SERVICII DE ACTIVITĂȚI
COMBINATE DE SECRETARIAT DE CĂTRE
RHR ACCOUNT 2017 SRL, LOCALITATEA
LENAUHEIM, JUDEȚ TIMIȘ

Denumirea 
proiectului

• Prezentul proiect a fost pus în practică de o
tânără economistă, absolventă de studii
superioare economice care și-a început
activitatea antreprenorială prin înființarea
unei societăți comerciale în domeniul
activităților de secretariat oferind următoarele
servicii: recepție și planificare financiară,
facturare și pastrare a evidențelor precum și
servicii de personal și corespondență. Prin
implementarea proiectului, atingerea
obiectivelor și a indicatorilor și-a adus aportul
la dezvoltarea durabilă a teritoriului
reprezentat de GAL Banat-Vest în general și în
comuna Lenauheim și localitățile invecinate în
special.

Descrierea 
proiectului 

• Venituri din activitățile prestate în procent
de min. 21% din prima tranșă: 3675 euro;

• Dotarea cabinetului de kinetoterapie;

•Creare locuri de muncă - 1 loc de muncă;

•Dezvoltarea resursei umane prin participare
la cursuri de formare: 1 curs managementul
afacerilor/antreprenoriat și 1 curs TIC.

Obiective

•Dotarea cu active tangibile;

•Prestarea de servicii în domeniul proiectului
și încasare de venituri;

•În cadrul întreprinderii s-a creat un loc de
muncă;

•Dezvoltarea resursei umane prin participare
la 2 cursuri de formare

•Promovarea serviciilor- distribuire pliante

Rezultate

•Realizările propuse în Planul de Afaceri au
respectat graficul de timp, beneficiarul
reușind să obțină rezultate financiare
pozitive și continue.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COMUNA LENAUHEIM, 

JUDEȚUL TIMIȘ

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție  
6A) Facilitarea diversificării, 

a înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă. 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

25.000 Euro

Valoarea contribuției 
private: 0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 56 luni

Beneficiarul proiectului RHR 
Account 2017  S.R.L.

Date de contact

Comuna Lenauheim nr.364, 
Tel: 0748485781


