
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală (GAL) Valea Buzaului  

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

•Dezvoltarea Zenon Aeroscan SRL-Activitati 
de inginerie si consultanta tehnica legate 
de acestea in teritoriul GAL Valea Buzaului 

Denumirea 
proiectului 

•Prin proiect este propusa dotarea Zenon 
Aeroscan SRL cu echipamente necesare 
scopului activitatii sale principale COD CAEN 
7112-Activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legata de acestea. Prin proiect Zenon 
Aeroscan SRL isi va crea propriul canal de 
promovare on line-un site interactiv 
(newsletter, solicitare oferta). Dotarile si 
canalul de promovre vor permite ZENON 
AEROSCAN SRL sa atinga o cifra de afaceri de 
cel putin 50.000 lei in primele 22 de luni (dar 
nu mai putin de 30% din suma primita ca 
prima transa). 

Descrierea 
proiectului  

•Dezvoltarea Zenon Aeroscan SRL-servicii 
inovatoare in teritoriul GAL Valea Buzaului 

•Cifra de afaceri de afaceri de 33,55% din 
valoarea primei transe in 22 luni 

•Dotarea solicitantului pentru realizarea 
activitatii principale 

•Operationalizare a activitatii: crearea echipei 
de angajati si promovarea 

Obiective 

•Comercializare servicii prestate cu dotarile 
din proiect 

•S-au achizitionat aparatura si soft-urile 
necesare functionarii 

•S-a creat echipa de angajati, s-a creat site-ul  

•S-au achizitionat afise si autocolante pentru 
publicitate 

 

Rezultate 

•Proiectul a fost unul relativ simplu constand 
in achizitia de active tangibile (echipamente 
laptop, statie grafica, drona, echipament 
GPS, statie masurare si captare) si de active 
necorporale (software de Win 10, software 
TopoLT, software Brick CAD), mai ales ca 
beneficiarul a primit 70% din suma la 
semnarea contractului, proiectul fiind unul 
cu suma forfetara. 

•Implementarea a durat 15 luni si au fost 
depuse 2 transe de plata.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea 
proiectului:ROMANIA 

REGIUNEA Sud-Est; Judet 
Buzau; Comuna Cislau   

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013, 

art. 5 

Domeniul de 
intervenție:facilitatea 

diversificarii, a infiintarii si 
dezvoltarii de intreprinderi 
mici, precum si crearea de 

locuri de munca   

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 50.000 euro 

Valoarea contribuției 
private  - 

Perioada de implementare 
a proiectului 15 luni 

Beneficiarul proiectului 
ZENON AEROSCAN SRL 

Date de contact : sat Crang, 
oras Patarlagele, jud. 

Buzau 

Telefon:0742707259  


