
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală TARA OLTULUI   

  Proiect finantat prin FEADR 

 

 

•DOTARE SERVICIU SOCIAL SI EDUCATIONAL, 
COMUNA RACOVITA, JUDETUL SIBIU 

Denumirea 
proiectului 

•Prin implementarea prezentului proiect se 
doreste achizitionarea unui autoturism pentru 
dotarea serviciului social, respectiv a 
compartimentului de asistenta sociala si 
achizitionarea de echipamente IT, proiectie si 
mobilier pentru dotarea unui cabinet 
multifunctional in vederea desfasurarii 
activitatiilor sociale si educationale din comuna 
Racovita, Judetul Sibiu. 

Descrierea 
proiectului  

•DOTARE SERVICIU SOCIAL SI EDUCATIONAL, 
COMUNA RACOVITA, JUDETUL SIBIU 

•educatie timpurie la nivel antescolar si scolar 

•consiliere si orientare educationala 

•sanatate si dezvoltare printr dezvoltarea unui 
sistem compresiv si eficient de servicii sociale 
la nivel local,judetean si national capabil sa 
asigure incluziunea sociala a tuturor 
categoriilor vulnerabile si cresterea calitatii 
vietii persoanelor vulnerabile. 

Obiective 

•Prin centrul nou infiintat locuitorii comunei 
vor avea acces la un pachet important de 
servicii adresate cetatenilor in domeniul 
incluziunii sociale si educationale;  

•cresterea gradului de participare scolara si a 
nivelului de cunostinte a copiilor si tinerilor. 

•persoane varstnice dependente fara 
intretinatori legali sau cu intretinatori, 
persoane cu handicap cu domiciliul de 
rezidenta in comuna Racovita. 

Rezultate 

• 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 
RACOVITA, COMUNA 
RACOVITA, JUD.SIBIU 

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  

 56.767,29 

  EUR 

Valoarea contribuției 
private 11564  EUR 

Perioada de implementare a 
proiectului: 23.11.20218 -

31.09.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA RACOVITA 

 

Date de contact: e-mail: 
racovitaprimaria@yahoo.co

m 

tel. 0269527101 

 


