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 FISA PROIECT 

 
 

Denumirea/Numele solicitantului 
ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NOI IN SAT  
 
Denumirea investiţiei 

 
INFIINTARE SI DOTARE CENTRU SOCIAL LA NOI IN SAT  
 
Contract de finantare: C1920072S120643007511/13.07.2020 
 

Prin prezentul proiect se propune infiintarea si dotarea unui centru social in 

comuna GAVANESTI, judetul OLT. 

Masura M4/6B ”IMPLICARE IN COMUNITATE” vine in intampinarea nevoilor 

comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii 

in infrastructura sociala la nivelul careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii 

sociale.  

Beneficiarul va asigura realizarea si mentinerea pe intreaga durata de exploatare a 

investitiei. 

Proiectul are ca obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii sociale, facilitarea 

accesului la servicii sociale comunitatilor marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune 

sociala, dezvoltarea de instrumente de incluziune sociala, integrarea categoriilor 

defavorizate, reducerea discrepantelor la nivel educational. 

Acest proiect propune solutii inovatoare pentru problemele sociale identificate in 

teritoriul acoperit de GAL LA NOI IN SAT, promovand proiecte cu impact pentru zona ce 

conduc la indeplinirea obiectivelor specifice ale masurii M4/6B “Implicare in Comunitate”.  

Inovarea socială presupune promovarea de idei, servicii și modele prin care pot fi 

mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a 

societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale sau crearii unora noi, inexistente 

in teritoriul GAL.  

Pentru desfasurarea activitatilor propuse, accesul la investitie se va face in mod 
gratuit, fara a fi percepute taxe, asigurandu-se astfel accesul uniform al comunitatilor 
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 dezavantajate. Toate serviciile oferite vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din 

teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu. 

Investitia privind dotarea centrului social LA NOI IN SAT, a avut in vedere utilizarea 

optima a spatiului, pentru o desfasurare in conditii cat mai bune a activitatilor propuse. 

Astfel, prin proiect vor fi achizitionate urmatoarele echipamente, avand caracteristicile 

tehnice minimale specificate: 

SISTEM DESKTOP – ALL IN ONE – 6 buc - ecran retina, procesor I7, minim 512 GB 

storage, tastatura si mouse inlcuse  

Imprimanta multifunctionala color-  1 buc - scan ,copy, print, A4, A3, finisher cu 

capsaresi perforare min 50 pagini, wireless 

Sistem de lucru pentru editare documente word, excel etc, 2019 – 6 buc 
Antivirus – 6 buc, perioda minim 3 ani 

Birou – 6 buc – material pal, domensiuni minimale: 500X1200X700, usa, sertar 

Scaun directorial – 6 buc – material piele ecologica, roti plastic, spatar si suport maini 

Set birou masa si 6 scaune: - 1 buc , material scaun textil 

Televizor -1 buc – diagonala min 164 cm, K, ultra HD  

Sistem antiefractie – 1 buc – Unitate centrala – conexiune GSM , internet, distanta de 

acoperire pana la 2000 m- 1 buc  , detector wireless - distanta de acoperire pana la 2000 

m – 5 buc, detector wireless pentru usu si ferestre 2 buc, sirena wireless de interior – 2 

buc  

Joc Sah si Table din Lemn, Lucrat Manual, 50x50 cm, Maro cu Alb – 6 buc 
Joc de Remi din lemn masiv tip lacuit Rummy Kardesler – 6 buc 
Joc Table cutie lemn Lux 986-6 buc 
Joc de societate Monopoly, Clasic, in romana -6 buc 
Joc de societate Scrabble Original Limba Romana -6 buc 
Joc societate Twister -6 buc 
Joc de societate Kosmos Catan, Negustori & Barbari extensie -6 buc 

 
  
 
 


