
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL ÎN SAT 

ZAHAREȘTI, COMUNA STROIEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

  

Prin proiect s-a amenajat un teren de sport multifunc-

țional cu gazon sintetic situat pe o suprafață de teren care deser-

vește Școala Primară Ilie Grămadă din satul Zaharești. Întrucât 

Comuna Stroiești nu dispunea de terenuri de sport modernizate 

iar cererea, îndeosebi din partea tinerilor și a publicului iubitor 

de sport din localitate, era considerabilă, a fost identificată o 

suprafață de teren de lângă școală pentru a fi amenajat un teren 

de sport. Acesta va avea prevăzută o suprafață de teren minifot-

bal de 20x40m și una de teren tenis de 11x24m. 

 Terenul de minifotbal are o suprafață de 800 mp și este 

dotat cu porți conform cu NP 066-2002, iar terenul de tenis cu o 

suprafață de 264 mp are fileu cu suporți mobili. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea teritorială echilibrată 
a economiilor și comunităților rurale 
 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Amenajare teren de sport 
multifuncțional în Sat Zaharești, Comuna Stroiești, Județul Suceava 

 
 
 
 

Obiective 

Rezultatele proiectului au constat în amenajarea unui teren de 
minifotbal cu o suprafață de 800 mp și dotat cu porți conform cu NP 
066-2002 și a unui teren de tenis cu o suprafață de 264 mp și fileu cu 
suporți mobili în Sat Zaharești, Comuna Stroiești, Județul Suceava. 
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920075A209313504978/06.03.2019 este de 229.863,91 lei, din 
care s-a solicitat la plată 226.537,98 și s-a decontat valoarea de 
226.537,98 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Stroiești, Județul 
Suceava 

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  

229.863,91  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

06.03.2019 – 18.08.2022 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA STROIEȘTI  

Date de contact: 
Telefon 0230531254  
Primar SENIC MIHAI 


