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Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de 
transport public în comun în municipiul Suceava 

 
             Municipiul Suceava implementează în perioada 22.05.2010 – 22.05.2012 proiectul 
„Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de 
transport public în comun în municipiul Suceava” finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, Sub-domeniul : Poli de dezvoltare urbană. 
             Valoarea totală a proiectului este de 66.511.712,06 RON, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă 54.510.195,04 RON. 
             Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 
este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil 
cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est. 
             Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane din municipiul Suceava în vederea diminuării 
disparităţilor dintre zonele mai puţin dezvoltate şi cele dezvoltate ale municipiului prin 
accesibilitate şi mobilitate în condiţii de siguranţă şi susţinerii dezvoltării economice în 
vederea consolidării poziţiei de pol de dezvoltare a municipiului Suceava pentru creşterea 
gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi 
locuri de muncă. 
             Obiectivul specific al proiectului este : reabilitarea a 14 străzi urbane, a unui pod 
şi a unui pasaj, modernizarea a două parcuri şi crearea a 8 staţii modulare de transport 
public în comun în municipiul Suceava, în vederea diminuării disparităţilor în 
infrastructura de transport dintre zonele defavorizate ale municipiului şi zona centrală a 
acestuia şi fluidizarea traficului rutier în zonele de regenerare urbană prin asigurarea 
accesibilităţii şi mobilităţii în condiţii de siguranţă în cadrul polului de dezvoltare. 
             Proiectul se va derula pe parcursul a 24 luni. 
             Locul de desfăşurare a proiectului este teritoriul municipiului Suceava. 
             Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm contactaţi 
pe domnul Dan Dura – manager proiect, tel. 0230 212696 int. 217, fax 0230 520593, e-mail 
: dandura@primariasv.ro 
 
 
 
 
 
 
 


