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Titlul proiectului: „Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea 
a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific”, 
Cod SMIS 155367 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 

creșterea economică în teritoriul SDL prin înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea 

a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific, pe parcursul a 16 luni. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă 

existente pe teritoriul SDL. 

2. Revitalizarea și extinderea sistemului de spații publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 16 luni prin 

achiziționarea de mobilier specific. 

Rezultate așteptate:  

- ÎNFIINȚARE TERENURI DE JOACĂ:  1. Aleea Gen. Ghe. Avramescu f.n.- amenajare pe o suprafață de 138 mp acoperita 

de covor elastic și cu următoarele echipamente: complex de joacă tip 1; leagăn tip 1; leagăn tip 2; figurină pe arc tip 1; 

sistem de comunicare; panou info; coșuri de gunoi; bănci. 2. Str. Barbu Lazareanu f.n. – amenajare pe o suprafață de 

191 mp acoperită de covor elastic și cu următoarele echipamente: complex de joacă tip 2; leagăn tip 1; balansoar tip 2; 

figurină pe arc tip 2; figurină pe arc tip 3; panou info; coșuri de gunoi; bănci. 

- REABILITARE TERENURI DE JOACĂ: 3. Aleea Gen. Ghe. Avramescu f.n.- amenajare pe o suprafață de 101,5 mp 

acoperită de covor elastic și cu următoarele echipamente: complex de joacă tip 3; figurină pe arc tip 4; leagăn tip 1; 

balansoar tip 1; panou info; coșuri de gunoi; bănci. 4. Str. Parcul Tineretului – incintă parc- amenajare pe o suprafață 

de 184,5 mp acoperită de covor elastic cu următoarele echipamente: complex de joacă tip 4; zid cățărare; figurină pe 

arc tip 6; figurină pe arc tip 5; rotativă; leagăn tip 1; leagăn tip 3; panou info; coșuri de gunoi; bănci.  

- AMENAJARE TEREN DE SPORT: 5. Str. Parcul Tineretului – amenajare pe o suprafață de 813 mp- se vor trasa marcaje 

aferente unui teren de fotbal/handbal/ baschet și vor fi plasate următoarele echipamente: set două porți de 

fotbal/handbal; set panouri cu coș de baschet; 4 banchete cu structură metalică. 

 

Perioada de implementare este de 47 de luni, respectiv între data 01.02.2020 și data 31.12.2023. 
 

Valoarea totală a proiectului este 712.725 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în 

cuantum de 531.539,44 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 16.785,44 lei, contribuția 

Municipiului Botoșani în cuantum de 11.190,32 lei (reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă) și 153.209,80 lei valoarea 

neeligibilă (inclusiv TVA). 
 

Date de contact:  

Manager proiect: Raluca – Maria Bălășcău       Tel. 0231/502200, e-mail CatalinPetru.Fetcu@primariabt.ro 

Adresa: Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1; Telefon: 0231.502.200 / Fax: 0231.531.595; E-mail: proiecte@primariabt.ro 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-

ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro. 
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