
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  ŢARA OLTULUI 

 
        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Infiintare Centru Comunitar 
multifunctional pentru servicii integrate 
Comuna Titesti, Judetul Valcea 

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul are ca obiectiv 
general dezvoltarea capacităţii 
administraţiei publice locale din comuna 
Titesti de a crea şi furniza servicii in 
domeniul educatiei, domeniul ocuparii si 
social de calitate în conformitate cu 
Masura M19/6B/1 “Facilitare si implicare 
locala prin Centru Suport Comunitar” – GAL 
TARA OLTULUI  

Descrierea 
proiectului  

•Crearea centrului care acorda servicii 
educationale, in domeniul ocuparii si sociala 
de asistenta, se adreseaza persoanelor 
provenite din comuna Titesti, comuna 
formata din 3 sate: Titesti (resedinta), Cucoiu 
si Bratovesti, intr-un spatiu echipat 
corespunzator si functional.  

Obiective 

• 3 servicii noi care acordă servicii .in 
domeniul educatiei, in domeniul ocuparii si in 
domeniul social, amenajate şi echipate ca să 
furnizeze servicii de calitate şi complete, 
specializate şi primare pentru 80 de persoane 
din comuna Titesti. 

•8 persoane fără loc de muncă din 
comuna Titesti, calificate într-o nouă 
ocupaţie şi angajate cu contract de 
muncă 

Rezultate 

• Proiectul implementat este unul de succes, 
facilitand reduceri de cheltuieli din bugetul 
local 

•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.Titesti, Sat Bratovesti, 
Sat Cucoiu, Com.TITESTI, 

Jud.Valcea 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

35 

Domeniul de intervenție  6B 
Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

28938,86 EUR 

Valoarea contribuției 
private: 5510,0    EUR 

Perioada de implementare a 
proiectului: 2018 - 2019  

Beneficiarul proiectului 
COMUNA TITESTI 

JUD.VALCEA 

Date de contact: 
primtitesti@yahoo.com 

tel.0250756900  


