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MUNICIPIUL SUCEAVA

Adresă: Bulevardul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, 

Suceava, jud. Suceava

Telefon: +40 230 212696

Fax: +40 230 520593

E-mail : primsv@primariasv.ro

            www.primariasv.ro

Pentru informaţii suplimentare despre derularea 

proiectului, vă rugăm contactaţi pe domnul Dan Dura – 

manager proiect

Telefon : +40 230 212696 int. 117, 

Fax : +40 230 520593

E-mail : dandura@primariasv.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional 

Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Rezultate aşteptate :

l Îmbunătăţirea infrastructurii urbane a 

municipiului Suceava

l Reducerea timpului de călătorie pe artera 

principală

l Îmbunătăţirea calităţii transportului public în 

comun 

l Crearea de facilitati pentru  persoanele cu 

dizabilităţi 

l Creşterea gradului de siguranţă a traficului 

rutier 

l  Reducerea impactului negativ al traficului 

rutier asupra mediului 

l Dezvoltarea activiţăţilor economice de 

transport, aprovizionare, distribuţie, turism

Pentru informaţii detaliate despre celelalte 

programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă 

rugam să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

PROIECT FINANŢAT PRIN 

Programul Operational Regional 2007-2013

Axa prioritara 1

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere

Domeniul de intervenţie 1.1 

 Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Subdomeniul  

„Poli de dezvoltare urbana”.

REABILITARE STRĂZI, POD ŞI PASAJ, 
MODERNIZARE PARCURI ŞI CREARE STAŢII 

MODULARE DE TRANSPORT PUBLIC ÎN 
COMUN ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
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Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii 

modulare de transport public în comun în municipiul Suceava
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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 

28.05.2010 – 28.05.2012 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 lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă 54.510.195,04 lei

             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.

Obiectiv general: 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.

Obiective specifice : 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. 

Străzi urbane reabilitate :12,268 km

Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi create : 45

Spaţii verzi modernizate: 33025 mp

Bandă pentru biciclişti  : 10550 ml

• Reabilitare străzi

1.Bulevardul 1 Decembrie 1918

2.Bulevardul 1 Mai

3.Strada Ştefan cel Mare

4.Bulevardul Ana Ipătescu

5.Strada Calea Unirii

6.Strada Calea Burdujeni

7.Strada Cuza Vodă

8.Strada Căpitan Grigore Andrei

9.Strada Mitocelului

10.Strada Aleea Dumbrăvii

11. Strada Câmpului

12.Strada Mitropoliei

13.Strada Plevnei

14.Strada Doctor Victor Babeş

• Reabilitare Pod rutier de pe strada Calea 

Unirii 

• Reabilitare Pasaj peste calea ferată de pe 

strada Calea Unirii

• Modernizare Parc Gara Suceava Nord 

• Modernizare Parc Primărie Burdujeni

• Crearea a 8 staţii modulare de transport 

public în comun ( zona Itcani – Burdujeni sat )
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