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PLANUL DE ACȚIUNE
Planul Local de Acţiune Suceava va fi elaborat cu document strategic care are ca obiective:
• sprijinirea dezvoltării pieţelor locale agro-alimentare şi de produse de artizanat localizate pe spaţiul public,
• constientizarea publică privitor la potenţialul pe care îl poate oferi acest sector pentru dezvoltarea economiei locale, având
în vedere măsuri de conservare şi îmbunătăţire a calitătii mediului urban,
• informarea şi promovarea proiectului prin activităţi de sprijinire a afacerilor producătorilor de produse alimentare, a
meşteşugarilor creatori de obiecte de artizanat, pentru păstrarea şi perpetuarea obiceiurilor tradiţionale locale şi dezvoltarea
pieţei turistice locale.
Planul Local de Acțiune este un instrument flexibil, având în vedere schimbarea în timp a contextului economic şi legislativ şi
dobândirea de experienţă în diverse alte proiecte şi poate fi revizuit regulat în funcţie de noi oportunităţi aplicabile care apar
pe parcurs şi care pot aduce un aport la îndeplinirea obiectivelor pe termen mediu şi lung. Planul va rămâne un document la
care cetăţenii au acces, pot propune modificări şi îmbunătăţiri, care va lua în considerare participarea activă a tuturor părţilor
interesate de implementarea acestuia. Planul reprezintă şi un document politic, care va avea susţinerea deliberativului local –
Consiliul Local al Municipiului Suceava .

Municipiul
Suceava

Ca rezultat al intâlnirilor organizate cu membrii Grupului Local de Sprijin, în primă fază au fost stabilite o serie de activități care privesc două dintre domeniile de
interes stabilite în urma realizarii analizei SWOT și anume: INFRASTRUCTURA PIEŢEI, TRAFIC, INTEGRARE URBANĂ ECO ŞI SPAŢIU DE SOCIALIZARE:
Obiectiv specific 1: Crearea premiselor pentru derularea activității de comert
la standarde europene în piețele din Municipiul Suceava
Activitate 1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii piețelor din Municipiul
Suceava
Lider acţiune

Municipiul Suceava

Tipul organizaţiei

Autoritate publică locală

Parteneri principali

Firme private, Producatori locali

Rezultate previzionate

Crearea premiselor pentru derularea activității în
piețele din Municipiul Suceava în condiții civilizate,
moderne, ecologice și la standarde europene
Ridicarea gradului de confort pentru desfășurarea
activităților de comerț în piețele sucevene atât
pentru administrația publică, comercianți cât și
pentru cetățenilor municipiului Suceava

Obiectiv specific 2: Promovarea utilizării surselor alternative de energie
pentru asigurarea funcționarii piețelor din municipiul Suceava în vederea
asigurării conceptului de „low carbon economy„
Activitate 2.1. Introducerea sistemelor de asigurare a utilităților (în special
iluminat și incalzire) folosind surse de energie alternativă, regenerabilă
Lider acţiune

Municipiul Suceava

Tipul organizaţiei

Autoritate publică locală

Parteneri principali

Asociatii ale comerțiantilor din piețele sucevene,
Direcția Piețelor, firmele producatoare și
distribuitorii de echipamente și sisteme care
folosesc energie alternativă

Rezultate previzionate

Asigurarea necesarului de iluminat și incălzire
în piețele din municipiul Suceava prin folosirea
exclusivă a surselor alternative de energie
Creșterea gradului de confort pentru desfăsurarea
activității de comerț atât pentru producatori, pentru
comercianți cât și pentru cetățeni/consumatori

Stimularea afacerilor în mediul privat în directă
legatură cu producatorii și comercianții locali
Activitate 1.2.Asigurarea dotarilor, facilităților și utilităților corespunzatoare pentru
piețele din Municipiul Suceava
Lider acţiune

Municipiul Suceava

Tipul organizaţiei

Autoritate publică locală

Parteneri principali

Asociații ale producatorilor locali, Asociații ale
comercianților din piețele sucevene, operatori
privați

Rezultate previzionate

Crearea premiselor pentru derularea activității în
piețele din Municipiul Suceava în condiții civilizate,
moderne, ecologice și la standarde europene
Ridicarea gradului de confort pentru desfășurarea
activităților de comerț în piețele sucevene atât
pentru administrația publică, comercianți cât și
pentru cetățenilor municipiului Suceava
Respectarea standardelor europene referitoare
la igiena, protecția consumatorului, protecția
mediului, colectarea și reciclarea deșeurilor

Activitate 1.3.Asigurarea accesibilității, sistematizarea traficului rutier și pietonal
în zonele adiacente piețelor din Municipiul Suceava

Reducerea dependenței de sursele de energie
convenționale, reducerea emisiilor de CO2,
dezvoltarea pieței locale de sisteme, echipamente
și tehnologii alternative pentru asigurarea
creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor
alternative de energie
Obiectiv specific 3: Promovarea conceptului de electromobilitate pentru
funcţionarea pieţelor din Municipiul Suceava şi a activităţilor adiacente
acestora
Activitate 3.1. Achiziţionarea de vehicule alternative (electrice) necesare pentru
activităţi de administrare a pieţelor, transport şi distribuţie marfă precum şi pentru
cetăţeni/consumatori
Lider acţiune

Municipiul Suceava

Tipul organizaţiei

Autoritate publică locală

Parteneri principali

Firme producătoare şi dealeri de automobile
alternative(electrice), operatori privaţi, firme de
distribuție, asociatii de producatori locali, cetățeni

Rezultate previzionate

Introducerea de VE în cadrul parcului de
autovehicule la nivelul administraţiei publice locale
și al operatorilor privați

Lider acţiune

Municipiul Suceava

Tipul organizaţiei

Inspectoratul de Politie - Direcția Circulație
Suceava, ONG uri, operatori privați

Oferirea unui model de bună practică pentru alte
instituţii publice, prin implementărea conceptului
de electromobilitate în cadrul municipalităţii locale

Rezultate previzionate

Crearea premiselor pentru derularea activității în
piețele din Municipiul Suceava în condiții civilizate,
moderne, ecologice și la standarde europene

Sporirea încrederii operatorilor privați, cetăţenilor
- utilizatori de autovehicule în fiabilitatea noii
tehnologii a vehiculelor electrice

Ridicarea gradului de confort pentru desfășurarea
activităților de comerț în piețele sucevene atât
pentru administrația publică, comercianți cât și
pentru cetățenilor municipiului Suceava
Asigurarea accesibilității pentru comercianți
și cetățeni în condiții optime de flux, în scopul
reducerii poluării datorate traficului rutier și
reducerii emisiilor de CO2
Activitate 1.4. Organizarea cu caracter de permanență (saptamanal) a piețelor în
aer liber pentru produse tradiționale și producatori locali
Lider acţiune

Municipiul Suceava

Tipul organizaţiei

Autoritate publică locală

Parteneri principali

Asociația Produs în Bucovina, Consiliul Județean
Suceava, alte firme și asociații din domeniu

Rezultate previzionate

Amenajarea pieței în aer liber în zona pietonală
din centrul municipiului Suceava, pentru produse
tradiționale și producatori locali (week end,
sarbatori legale, Crăciun, Paști)
Cresterea gradului de atractivitate pentru zona
pietonală – centru civic al municipiului Suceava
- pentru cetățeni , producatori locali cât și pentru
turiști
Promovarea produselor tradiționale autentice, a
meștesugarilor și a producatorilor locali

Activitate 3.2 Implementărea unui transport public local cu autobuze electrice şi
stabilirea unor măsuri de încurajare a utilizării mijloacelor de transport în comun
electrice in mod special pentru activitatile cotidiene (inclusiv piața)
Lider acţiune

SC TPL SA Suceava

Tipul organizaţiei

Societate comercială pe acţiuni

Parteneri principali

Municipiul Suceava, ONG uri

Rezultate previzionate

Modernizarea și reabilitarea transportului public
local
Creşterea încrederii cetăţenilor în transportul
public local operat cu mijloace curate şi eficiente
energetic şi reducerea valorilor de trafic urban
Reducerea costurilor de operare a companiei de
transport public aflate în administrarea Municipiului
Suceava
Reducerea emisiilor de CO2 rezultate din operarea
mijloacelor de transport în comun a SC TPL SA
Dezvoltarea unor moduri alternative de transport,
creşterea vizibilităţii transportului electric şi a
contribuţiei aduse la îmbunătăţirea calităţii vieţii în
Municipiul Suceava
Promovarea exemplelor de bună practică la nivel
regional şi naţional
Creşterea numărului de utilizatori ai transportului
public local şi a numărului de km parcurşi cu
autobuze electrice

