
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• CONSTRUIRE TEREN DE SPORT 
MULTIFUNCTIONAL CU GAZON SINTETIC 
(20X40M) SI PARC DE JOACA PENTRU COPII 
IN SAT CUCOVA, COMUNA VALEA SEACA, 
JUDETUL BACAU 

Denumirea 
proiectului 

• Amenajare teren de sport cu dimensiunea de 
40x20m si o suprafata de 800 mp, compus din 
teren de fotbal (40x20m), teren de handbal si 
teren de tenis (26x14m) si amenajare loc de 
joaca, amplasarea echipamentelor de joaca, 
realizarea unor alei pietonale, montarea de 
banci si cosuri de gunoi. 

•Avantajele previzionate prin realizarea 
obiectivului de investitii propus:- imbunatatirea 
vietii rurale prin organizarea de activitati 
sportive diverse;  -incurajarea tinerilor in 
implicarea vietii comunei; -cresterea gradului 
de socializare  intre locuitorii comunei prin 
organizarea de competitii diverse; -cresterea 
gradului de sanatate al populatiei ; -reducerea 
sedentarismului.  

Descrierea 
proiectului  

• Dezvoltarea infrastructurii de agrement si 
petrecerea timpului liber 

Obiective 

• Amenajare teren de sport multifunctional; 
amenajare loc de joaca; realizarea unor alei 
pietonale; montarea de banci si cosuri de 
gunoi; amenajare spatii verzi; asigurarea 
utilitatilor necesare functionarii 
obiectivului: alimentarea cu apa si 
canalizare pentru doua fantani de baut apa 
tip artezian cu piedestal, toaleta ecologica. 

Rezultate 

•  Prin amenajarea terenului si a locului de 
joaca, cu respectarea standardelor si 
cerintelor actuale din domeniu, s-a realizat 
un pas inainte in vederea cresterii nivelului 
de dezvoltare fizica si mentala a 
locuitorilor din comuna, a imbunatatirii 
conditiilor de viata ale comunitatii locale.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:     
sat  Cucova, comuna Valea 

Seaca, judetul Bacau 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

art.4, lit. (c) 

Domeniul de intervenție    
6B - Incurajarea dezvoltarii 

locale in zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile      
58.848,51 euro 

Valoarea contribuției 
private      59.263,08 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului               

25.06.2018 - 02.06.2021 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA VALEA SEACA 

Date de contact sat Cucova, 
comuna Valea Seaca, 

judetul Bacau 


