
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 

 

 

• AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA 
MOTOSENI, JUDETUL BACAU 

Denumirea 
proiectului 

• Infiintarea unui teren de sport multifunctional 
de 800 mp, cu suprafata de joc acoperita cu 
gazon artificial. Terenul va fi insotit de gradene 
metalice si dotari specifice, precum si de sistem 
de iluminat pe timp de noapte si sistem 
iluminat de veghe dotat cu panouri 
fotovoltaice, in vederea obtinerii unei economii 
de energie, ca si masura de protectie a 
mediului, imprejmuirea suprafetei de joc fiind 
asigurata prin proiect. Parcela unde va fi 
amplasat terenul de sport se afla in imediata 
apropiere a scolii din satul Fântânele, iar 
investitia va deservi atat elevii scolilor din 
comuna, cat si intreaga populatie activa din 
Motoseni. 

Descrierea 
proiectului  

• Imbunatatirea conditiilor de viata ale 
comunitatii locale; 

• Imbunatatirea conditiilor de mediu 
Obiective 

• Amenajare teren de joc multisport, 
acoperit cu gazon artificial de 2 cm, culoare 
verde, avand suprafata construita de 
1020,88 mp, imprejmuire perimetrala, porti 
de handbal / fotbal, sistem joc tenis, fileu 
joc volei, plasa teren, sistem iluminat LED 
cu panou fotovoltaic, gradena metalica 
capacitate 48 locuri. 

Rezultate 

•  Sportul contribuie in mod esential la 
dezvoltarea fizica armonioasa, mentinerea 
starii de sanatate la cote optime precum si 
la intarirea spiritului de echipa si a celui de 
competitie. De aceea, practicarea 
sportului de catre tineri este o necesitate 
imperativa ale carei beneficii pe termen 
mediu si lung  sunt foarte insemnate. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:     
sat Fântânele, comuna 

Motoșeni, judetul Bacău 

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      
59.534,61 euro 

Valoarea contribuției 
private  36.380,26 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului               

24.04.2019 - 14.09.2021 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA MOTOSENI 

Date de contact         
comuna Motoșeni, judetul 

Bacău 


