
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală TRANSCARPATICA 

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

• DIVERSIFICAREA ACTIVITATII COMPANIEI 
PRIN ACTIVITATI RECREATIVE SI 
DISTRACTIVE” 

Denumirea 
proiectului 

•In cadrul proiectului s-au achizitionat 
echipamente specifice pentru activitati 
recreative, si anume activitati de paintball: 10 
echipamente complete de paintball ce contin 
10 markere,  10 incarcatoare (200 bile), 10 
butelii CO2 Valva, 10 masti protectie, 10 kit-uri 
mentenanta marker, 10 barrel sock, 2 
squegee, 2 tuburi numarat bile, 1 fill station. 

Descrierea 
proiectului  

• Obtinerea unei dezvoltari teritoriale 
echilibrate a economiilor si a comunitatilor 
rurale, inclusiv crearea si mentinerea 
locurilor de munca. S-a realizat diversificarea 
activitatilor in mediul rural pentru SC 
SANDEL MISANA SRL. 

• Prestarea serviciilor de inchiriere a 
echipamentelor de agrement atat 
persoanelor fizice cat si celor juridice de pe 
teritoriu GAL Transcarpatica, realizate cu 
ajutorul echipamentelor achizitionate in 
cadrul proiectului (echipamente paintball). 

Obiective 

• Cheltuiala publica realizata - 50.000 euro 

• Numar de locuri de munca nou create - 1 
Rezultate 

• Lectii: Exista o piata foarte mare pentru 
inchirierea echipamentelor de divertisment 
si recreeere, mai ales ca echipamentele 
achizitionate in cadrul proiectului necesita 
instruire si nu sunt echipamente ce se pot 
pune la dispozitia turistilor fara o instruire 
prealabila, ca servicii complementare in 
cadrul unitatilor de cazare. 

•Recomandari: Dezvoltarea in continuare a 
serviciilor oferite populatiei din mediul 
rural pentru reducerea decalajelor de 
dezvoltare existente comparativ cu mediul 
urban sau cu mediul rural din celelalte 
regiuni.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Comuna Bran, Sat Sohodol 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

Domeniul de intervenție  6A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

50.000 Euro 

Valoarea contribuției 
private  0 

Perioada de implementare a 
proiectului 26.09.2019 - 

17.05.2022 

Beneficiarul proiectului     
SANDEL MISANA SRL 

Date de contact 
adriana.mihalte@  

yahoo.com 


