
 ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  ȚARA OLTULUI   

 
        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

 

•DOTARE SERVICIU SOCIAL SI EDUCATIONAL, 
COMUNA CÂINENI, JUDETUL VALCEA 

Denumirea 
proiectului 

•    Prin implementarea prezentului proiect se 
doreste achizitionarea de echipamente IT, 
proiectie, echipamente de aer conditionat si 
mobilier pentru dotarea serviciului social, 
respectiv a compartimentului de asistenta 
sociala si a Centrului Suport Comunitar 
Multifunctional, in vederea desfasurarii 
activitatiilor sociale si educationale din comuna 
Câineni, Judetul Valcea, in bune conditii.        

Descrierea 
proiectului  

•Investitia este necesara si oportuna 
comunitatii din localitatea Câineni si a satelor 
apartinatoare. Proiectul are ca obiectiv 
general dezvoltarea capacitatii administratiei 
publice locale din comuna Câineni, de a crea 
servicii in domeniul educatiei si a domeniului 
social de calitate in conformitate cu masura 
M/6B1. 

Obiective 

• Prin dotarea serviciului socio-educational se 
asteapta la o crestere a nivelului de viaţă a  
locuitorilor si cresterea activitatii pentru 
educatie, dar si sprijinirea cazurilor sociale. 
Dotarea serviciului cu echipamente IT, 
mobilier, imprimanta si aer conditionat. 
Rezultatete sunt: creşterea gradului de 
incluziune sociala, prin educatie, sănăteta si 
asistenta sociala, reducand fenomenul de 
sărăcie. 

 

Rezultate 

•Proiectul implementat este unul de succes, 
cu impact major asupra populației localității  

•Abordarea LEADER stă la baza rolului GAL ca 
și potențială sursă de obținere de finanțări 
pentru beneficiarii publici și ca potențială 
instituție prin care se pot promova teme care 
să contribuie la abordarea în comun a 
nevoilor teritoriului  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: sat 
Câinenii Mari, comuna 
Câineni, Judetul Vâlcea  

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20 

Domeniul de intervenție  6B 
Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

28825.10 EUR 

Valoarea contribuției 
private: 859.36 EUR 

Perioada de implementare a 
proiectului : 26.09.2018-

30.09.2019 

Beneficiarul proiectului 
comuna Câineni, Judetul 

Vâlcea 

Date de contact e-mail: 
primaria_caineni08@yahoo.

com, tel/fax 0350-425926 


