
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT – SĂCĂLĂȘENI 
 

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

Locală Asociația Microregională Mara - Natur   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Amenajare parcuri de joacă în comuna 
Săcălășeni, județul Maramureș 

Denumirea 
proiectului 

 

• Prin proiect se propune amenajarea 
parcuri de joacă în comuna Săcălășeni în 
localitățile Săcălășeni, Coruia, Culcea. 

•Terenul pe care se vor amplasa 
echipamentele specifice locurilor de 
joacă se va amenaja în parcele necesare 
fiecărui amplasament în parte după cum 
urmează: 

•ansamblu multifuncțional (tobogan cu 
scară și căsuță) S=35 mp 

•leagăn dublu S= 15 mp 

•balansoar dublu S= 15 mp 

•joc pe arc tip căluț S= 9 mp 

•rotativă S=16 mp 

 

Descrierea 
proiectului  

 

 

 

•Beneficiile fizice ale jocului în aer liber 
sunt cele mai numeroase pentru 
dezvoltarea copilului. 

•Activitatea fizică și jocurile care se 
practică în aer liber au un impact 
puternic și asupra dezvoltării  lui 
emoționale și sociale. 

•Activitățile făcute de copii în mijlocul 
naturii se dovedesc a fi cel mai puternic 
remediu antistres. 

•Jocurile contribuie la dezvoltarea 
copilului atât în plan psihic cât și în plan 
fizic. 

 

 

Obiective 

 

•Amenajare locuri de joacă  în Săcălășeni, 
Coruia și Culcea și dotarea lor cu : 

•tobogan cu scară și căsuță 

•leagăn dublu 

•balansoar dublu 

•joc pe arc tip căluț 

•rotativă 

•dotare parcuri de joacă cu bancă stradală 
și coș de gunoi 

 

Rezultate 

 

 

 

•Realizarea acestor locuri de joacă duce 
la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor prin creșterea  gradului de 
socializare al copiilor cu alți copii.  

 

 

 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea 
proiectului:localitățile: 

Săcălășeni, Coruia, Culcea 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305  art. 20 

Domeniul de intervenție     
6B 

 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 41.904  Euro 

Valoarea contribuției 
private 0 

Perioada de implementare a 
proiectului 48 luni 

Beneficiarul proiectului 
comuna Săcălășeni 

Date de contact  
0262289333 


