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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ÎNFIINȚARE LOC DE JOACĂ EXTERIOR PENTRU COPII”  

Denumirea 
proiectului 

Activitatea realizată prin proiect de către SC CHILDRENS 
GARDEN SRL este activitate non-agricola și a primit 
finanțare în cadrul Asociației „Grupul de Acțiune Locală 
Cetatea Bucovinei” prin măsura 5/5C, 6A - Investiții în 
crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi non-agricole 
în teritoriul „G.A.L. CETATEA BUCOVINEI".  
Folosindu-se de fondurile primite, CHILDRENS GARDEN 
S.R.L. ofera servicii recreative și distractive pentru copii, 
luând în considerare importanța petrecerii timpului liber al 
copiilor în spații libere, deschise. Echipamentele 
achizitionate sunt: Set castel polietilena-polipropilena-oțel, 
Scuter pe arc, Floare pe arc, Balansoar pe arc cu 4 posturi, 
Leagan multifunctional, Carusel ponei cu pedale, Perete 
cățărare, Structură cățărare, Pardoseala dale cauciuc 
antitraumă, Banca cu spătar 150 cm, Cos de gunoi , Stâlp 
iluminat otel zincat termic, Toaletă mobilă ecologică. 
       
      
   
      
   
      
   
      
   
      
   

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivele investiției: 

Diversificarea economiei si eradicarea saraciei. 

Crearea a 2 locuri de muncă;  

Dezvoltarea serviciilor pentru populație si alte activitati economice. 

 

 
 

 
 
 
 

Obiective 

- creşterea economică durabilă prin implementarea proiectului; 
- crearea a 2 locuri de munca; 
Achiziționarea de echipamente pentru servicii recreative și distractive 
pentru copii; 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare nr. 
C1920064S109313506235/ 16.12.2019  este de 233165,67 lei, din care 
s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 232873,68 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

Dezvoltarea de activități economice non-agricole prin 
accesarea de fonduri europene. 

 

 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

 Oraș Cajvana, nr. 748, 
Judetul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.19, 
Alin.1, lit.(a) (ii) si litera (b) 

Domeniul de intervenție  6A 
– Facilitarea diversificarii, a 
infiintarii si a dezvoltarii de 

intreprinderi mici, precum si 
crearea de locuri de munca 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

233165,67 lei  

Valoarea contribuției private  
77721,89 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  16.12.2019 – 19.10.2020 

Beneficiarul proiectului 

CHILDRENS GARDEN SRL 

Date de contact: 
Puiu Sanda-Petruța -Administrator 
Telefon 0744960328 
Email:cajvanalocdejoaca@gmail.com 

 
 
 
 


