
FIŞA DE OBSERVARE 
 

X OBIECTIV EXISTENT      
   OBIECTIV POTENȚIAL 

 
Zona de agrement și sport microregional, Petrești 

 

Categorie atracție  
(produs tradițional, activități meșteșugărești, acțiune culturală, monument, valoare naturală, 
tradiție/obicei popular, etc.....) 
(castel, cetate, conac, edificiu religios, monument, statuie, muzeu, casă memorială, rezervație 
arheologica) 
Recreere și timp liber-Centre de recreere  

 

Localizare (comună, sat, adresa) 
Adresa fixa: Com. Petrești, Sat. Petrești,  Cod poștal: 447240, Județul Satu Mare 
Puncte de reper: dinspre Satu Mare, la ieșirea din Petrești, vis-a-vis de Restaurantul Kriszta 
Descriere  
 
Zona de agrement și sport din Comuna Petrești oferă posibilitatea de a petrece timp liber într-un 
mod plăcut și util  atât pentru copii și tineri dar și pentru adulți și vârstnici. Dispune de numeroase 
dotări precum sală și terenuri de sport, loc de picnic, lac pentru pescuit și terenuri de joacă pentru 
copii. 
 
 
 
Zona de agrement și sport microregional din comuna Petrești a fost înființată în anul 2012 în 
cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea infrastructurii prin înființarea de rețele de apă și apă 
uzată, dezvoltarea serviciilor prin amenajarea zonei de agrement și sport microregional în 
comuna Petrești, județul Satu Mare”. 
Accesul în zona de agrement se face din drumul națonal DN19 printr-un drum betonat existent, 
la ieșirea din localitate, spre Oradea. Zona de agrement și sport este destinată activităților 
culturale, sportive și recreative în aer liber. Aceasta oferă un mod plăcut de petrecere a timpului 
liber cu familia și prietenii, respectiv oferă posibilitatea organizării diverselor evenimente și 
competiții dedicate membrilor comunității.  
 Corpuri de clădire/obiecte amplasate în zona de agrement sunt :  
-sală de sport  
-popicărie (bowling)  cu o suprafață de 360 mp în interior,  
-teatru în aer liber compus dintr-o scenă din beton finisat cu pardoseală de lemn și amfiteatru 
din umplutură de pământ compactat în terase dotat cu băncuțe de lemn  cu capacitatea de 800 
locuri; 
-teren de sport - teren de fotbal, două terenuri de tenis  și un teren de badmington, pe platforme 
compacte și drenate de pietriș (7026 mp); 
-teren de minigolf -7 piste standard, din lemn, montate pe o platformă nivelată și înierbată;  
-loc de picnic – o zonă îndreptată cu pământ vegetal, înierbată, cu loc pentru foc și băncuțe cu 
mese din lemn specifice picnicului; 
-teren de joacă pentru copii – o zonă înierbată și nivelată cu pământ vegetal cu balansoar, leagăn, 
tobogan și groapă de nisip; 



-alee pietonală și pistă de asfalt pentru bicicliști cu o lățime de 3 m urmărind topologia terenului 
amenajat, este asfaltată și marcat corespunzător 
-aleea auto – având 6 m lățime,  executat din macadam; 
-lac de agrement și pescuit (14640 mp)  pe care este amplasat un ponton din lemn. Pescuitul este 
permis la sfârșit de săptămână și nu se percepe taxă. 
       
 

 

Adecvat pentru promovare tip turism  
Turism cultural, recreativ 

 

Persoane de contact/referință 
Nume, funcție, adresă, telefon/mail 
Contact public: Primăria Petrești, Str. Pișcoltului, nr. 1,tel. 0261.820.063, persoană de contact 
Toth Gabriella 
 
Contact privat: Toth Gabriella, administrator, Petrești nr. 518, tel. 0749 103 054 

 

Condiții vizitare (orar, anotimp, cu ghid/fără, traducere, abilități  

Dotările din aer liber pot fi utilizate în orice moment, sunt deschise publicului, cele din interior 
funcționează după programul următor: 
Luni, Marți:  închis 
Miercuri – Duminică: 17-24 
Pentru evenimente organizate nu trebuie respectat orarul de funcționare, la înțelegere cu 
administratorul zonei. 

Coordonate GPS 
N 47⁰35’51” E 22⁰21’14” 

 

Starea în care se află (renovat, necesită renovare/modernizare, ruină, etc...) 
Stare bună, îngrijită 

 

Denumire fotografii atașate 
 

Nr. turiști/vizitatori în anul precedent 

 Nr.: 2000 

 Din țară și străinătate 

 Familii, tineri, copii 
  

 

Alte informatii 
 
 

 


