Obiectiv
strategic

Anexa 10 - Plan de acţiune
Termen
Obiectiv specifice cheie

Proiect

1.1 – Creşterea eficienţei
Eficientizarea energetică a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Primăria
energetice a clădirilor
Municipiului Suceava
publice
Creşterea eficienţei energetice la clădirile rezidenţiale din Municipiul Suceava
1.2 - Creşterea eficienţei
energetice a clădirilor
Actualizare Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) în vederea
rezidenţiale
includerii studiului privind eficienţa energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale

1. Reducerea emisiilor de carbon în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020

Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava · Proiect
extras din PMUD

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rezultat

2023

Responsabil *

clădire publică reabilitată

SIESD / DGTI

blocuri reabilitate termic

SIESD / DGTI / SAP

PAED actualizat

SIESD /DGTI

autobuze electrice achiziţionate; sistem de încărcare a
autobuzelor electrice funcţional; sistem de management
a transportului public implementat; depou şi staţii de
transport public modernizate
SIESD /BAPTL

Sistem integrat de management şi modelare urbană destinat fluidizării
traficului şi îmbunătăţirii calităţii vieţii · Proiect extras din PMUD

piste pentru biciclete create; perdele vegetale plantate
de a lungul principalelor artere rutiere; sistem de
management a traficului implementat
SIESD / DGDP

Trasee turistice pietonale în Municipiul Suceava · Proiect extras din PMUD

trasee pietonale create care să lege cele mai
importante obiective turistice

Crearea şi reamenajarea infrastructurii rutiere, pe coridoare deservite de
transport public, pentru creşterea nivelului de siguranţă şi eficienţă în
circulaţie a reţelei de transport · Proiect extras din PMUD
1.3 Scăderea emisiilor de Susţinerea deplasărilor velo în Municipiul Suceava · Proiect extras din PMUD
CO2 generate de
Spaţii partajate în cartierele Cuza Voda, Zamca, Mărăşeşti, George Enescu din
transportul rutier
Municipiul Suceava · Proiect extras din PMUD
motorizat

SIESD / DGDP

arteră rutieră nouă care leagă cele două zone
importante ale oraşului şi părcări amenajate în punctele
cheie ale noii artere
SIESD / SASSR
sistem de bike-sharing implementat

SIESD / SASSR

zone semi-pietonale create în cartierele rezidenţiale

SIESD / SASSR

Susţinerea deplasărilor pietonale în Municipiul Suceava · Proiect extras din
PMUD

zone pietonale noi create

SIESD / SASSR

Susţinerea utilizării mijloacelor de transport electrice în Municipiul Suceava ·
Proiect extras din PMUD

reaţea de încărcare autovehicule electrice extinsă

SIESD /DGTI

Plan local de Acţiune pentru implementarea utilizării vehiculelor electrice,
inclusiv pentru companiile private
• Proiect extras din PMUD

plan de acţiune creat

SIESD / DGTI

regulamente de transport create/aprobate

SIESD / DGTI

Adaptarea regulamentelor de transport urban cu taxi în vederea stimulării
achiziţionării de vehicule electrice/hibrid în cadrul furnizorilor de servicii de
taxi
• Proiect extras din PMUD

Derularea de campanii de informare publică pentru promovarea conceptului
"car pooling" (partajare a autoturismelor) · Proiect extras din PMUD

campanii de informare publică derulate

SIESD

Achiziţionarea de vehicule alternative (electrice) necesare pentru activităţi
de administrare a pieţelor, transport şi distribuţie marfă

vehicule cu combustibil alternativ achiziţionate

SIESD / DGTI

Modernizarea Complexului Comercial Bazar, inclusiv încălzire prin utilizarea
energiei alternative

complex comercial modernizat

SIESD/DAP

surse de energie alternativă utilizate pentru asigurarea
utilităţilor în cadrul pieţelor agroalimentare

SIESD / DGTI / DAP

unităţi şcolare ce utilizează corpuri de iluminat
eficiente energetic

SIESD / DGTI

Introducerea în cadrul pieţelor a sistemelor de asigurare a utilităţilor
(iluminat/încălzire) folosind surse de energie alternativă, regenerabilă
1.4 Creşterea gradului de Utilizare surse de iluminat eficiente energetic în cadrul unităţilor şcolare din
municipiul Suceava
utilizare a energiei
verzi/regenerabile în
toate sectoarele de
interes

1.4 Creşterea gradului de
utilizare a energiei
verzi/regenerabile în
Modernizare Patinoar din Municipiul Suceava
toate sectoarele de
Implementare sistem pilot HEMS (Home Energy Management Systems) pentru
interes
clădiri publice

patinoar modernizat

SIESD / DGTI

sistem HEMS implementat

SIESD / DGTI

studiu elaborat

SIESD/ SSCGCS

Realizare Audit energetic la nivelul clădirilor publice din municipiul Suceava

audit energetic la nivelul clădirilor publice realizat

SIESD / DGTI

GROW URBAN FOOD in Suceava City

campanii de promovare a produselor locale; evenimente
organizate în vederea promovării produselor locale
SIESD / SAAC

2. Dezvoltarea colaborării între Municipiul
3. Dezvoltarea potenţialului turistic al Municipiului Suceava în vederea atingerii statutului de ”Centru regional al Suceava şi mediul de afaceri pentru
turismului”
asigurarea facilităţilor necesare în vederea
creşterii economice locale

Studiu privind oportunitatea utilizării platformelor de deşeuri neconforme
închise ca resursă pentru producerea de energie alternativă

2.1 – Creşterea
competitivităţii
economiei locale prin
promovarea
produselor/serviciilor
locale

Promovarea produselor tradiţionale locale
parteneriate create cu operatorii de turism

SIESD / SAAC

facilităţi fiscale acordate mediului de afaceri

BB

parteneriat public privat creat; parc industrial creat.

DGTI

monument istoric reabilitat/pus în valoare

SIESD

Realizarea unui traseu de transport public tip „Autobuz Turistic” - Proiect
extras din PMUD

traseu transport public creat între obiectivele turistice
de la nivel local

SIESD / SAPTL

Maratonul Cetăţilor Suceava

eveniment organizat în vederea promovării obiectivelor
turistice locale

SIESD / CT

evenimente organizate în vederea promovării
obiceiurilor şi tradiţiilor locale

SIESD / CT

festival internaţional de folclor organizat

SIESD / CT

traseu turistic internaţional ce include şi obiective
turistice locale

SIESD / CT

galerie de artă creată

SIESD / CT

calendar de evenimente creat

SIESD / CT

materiale de promovare a municipiului create (hărţi,
panouri de informare, indicatoare etc.)

SIESD / CT

strategie de dezvolatere a turismului elaborată

SIESD / CT

studiu/strategie privind brandul local elaborat

SIESD / CT

trasee turistice tematice create

SIESD / CT

2.2 – Creşterea numărului Acordarea de facilităţi fiscale pentru mediul de afaceri
de parteneriate publicprivat cu impact asupra
creşterii economice
locale
Înfiinţarea Parcului Industrial ”Bucovina” Suceava

3.1 – Punerea în valoare
a obiectivelor de
patrimoniu/turistice

Valorificarea monumentului istoric Curtea Domnească din Suceava pentru
circuitul turistic local, regional şi naţional

Cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor din Bucovina

Festival Internaţional de Folclor „În cetate la Suceava”

Punerea în valoare a ţinutului Bucovinei

3.2 – Creşterea gradului Muzeul de Artă în Municipiul Suceava
de promovare a localităţii
ca destinaţie turistică
Calendar de evenimente culturale/tematice/economice locale

Promovarea Municipiului Suceava capitală a Bucovinei

Elaborare Strategie de Dezvoltare a Turismului

Crearea şi promovarea unui brand turistic local, integrat brandului Bucovina

Crearea de circuite turistice tematice

4. Creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin îmbunătăţirea calităşii şi accesibilităşii serviciilor sociale, educaţionale şi de sănătate

4.1 Îmbunătăţirea
accesului persoanelor
defavorizate la servicii
sociale de calitate,
inclusiv prin
modernizarea
infrastructurii aferente

Creare centru de zi pentru vârstnici

centru pentru vârstnici construit

SIESD / DAS

Crearea unui centru pentru adapostirea pe timp de zi/noapte a persoanelor
fără locuinţe

centru pentru persoanele fără locuinţe construit

SIESD / DAS

Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale

locuinţe sociale reabilitate

DAS

Şcoala pentru toţi copiii din Suceava

copii consiliaţi psihologic; activităţi de stimulare a
creativităţii implementate

DAS

Centru de sprijin pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate

workshopuri create pentru consilierea copiilor şi a
părinţilor

DAS

Centru de consiliere pentru copil şi familie

centru de consiliere pentru copil şi familie creat

DAS

Complexul Regional de Recuperare socio-medical ”Laurenţia Ulici”

centru de recuperare socio/medicală creat

SIESD / SAD

Construcţia de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri (ANL) în zona Bd. 1
Decembrie 1918

locuinţe pentru tineri create

BEAIL

Construire/reabilitare/extindere unitate de învăţământ pentru preşcolari în
cartierul Obcini

grădiniţă creată/modernizată

SIESD / BFIPS

Construire grădiniţă în cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava

gradiniţă creată

SIESD / BFIPS

Amenajarea de spaţii de joacă în aer liber la nivelul unităţilor preşcolare

locuri de joacă create la nivelul unităţilor preşcolare

SIESD / BFIPS

gradiniţă creată/modernizată

SIESD / BFIPS

Amenajare spaţii de servire a mesei/minicante în unităţile şcolare gimnaziale

spaţii de servire a mesei create/amenajate în unităţile
şcolare

SIESD / BFIPS

Construirea/Amenajarea de săli de sport la nivelul unităţilor şcolare

săli de sport amenajate/create

SIESD / BFIPS

Modernizarea sălilor de clasă, a laboratoarelor de informatică şi ştiinţe din
cadrul unităţilor şcolare gimnaziale

săli de clasă/laboratoare modernizate

SIESD / BFIPS

Dotarea şi modernizarea unităţilor şcolare gimnaziale cu echipamente în
vederea obţinerii avizului de la Inspectoratul Situaţiilor de Urgenţă

unităţi şcolare care au primit aviz ISU

SIESD / BFIPS

Mărirea spaţiului şcolar prin mansardarea unor unităţi şcolare din Municipiul
Suceava

spaţiu şcolar extins în cadrul unităţilor şcolare

SIESD / BFIPS

Construire/modernizare grădiniţă în zona centrală a municipiului Suceava

4.2 Îmbunătăţirea
accesului şi a participării
la educaţie şi instruire de
calitate

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi
modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

colegiu tehnic reabilitat şi modernizat

SIESD / BFIPS

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi
modernizarea Colegiului Tehnic ”Petru Muşat”

colegiu tehnic reabilitat şi modernizat

SIESD / BFIPS

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi
modernizarea Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”

colegiu tehnic reabilitat şi modernizat

SIESD / BFIPS

Reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava

colegiu reabilitat şi modernizat

SIESD / BFIPS

Eveniment anual pentru premierea elevilor olimpici din municipiul Suceava

eveniment organizat pentru premierea elevilor olimpici

SIESD / BFIPS

Formarea cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei remediale

cadre didactice care au participat la cursuri de
specializare

SIESD / BFIPS

Dotarea şi modernizarea Serviciului de Ambulanţă Suceava

serviciu de ambulanşă modernizat

DAS

Realizare structuri sanitare în cartierele situate periferic

structuri sanitare realizate

DAS

cabinete şcolare modernizate
campanii de promovarea a mediului de viaţă sănătos
organizate

DAS

trotuare reabilitate; străzi reabilitate

SIESD / DGTI / SASSR

4.3 Creşterea accesului
la servicii de sănătate de Modernizarea cabinetelor medicale/stomatologice şcolare
calitate
Educaţie pentru sănătate – educaţie pentru viaţă
Reabilitare străzi şi trotuare din zona centrală şi cartierele rezidenţiale ·
Proiect extras din PMUD

DAS

Realizarea unui Plan multianual pentru lucrări necesare de
întreţinere/mentenanţă a reţelei pietonale/stradal, cu prioritizare în funcţie
de zonă, complexitate şi resurse financiare necesare
• Proiect extras din PMUD
Extinderea tramei stradale în zonele rezidenţiale nou construite · Proiect
extras din PMUD

plan de lucrari de intretinere/mentenanta a retelei

Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea
transportului public · Proiect extras din PMUD

campanii de informare publică privind transportul public
organizate
BAPTL

străzi noi create

DGTI
SIESD / DGTI / SASSR

Reglementare logistica de aprovizionare · Proiect extras din PMUD
Realizarea de centre de distribuţie a mărfurilor în vederea reducerii volumelor
traficului de mărfuri în zonele rezidenţiale · Proiect extras din PMUD

5. Dezvoltarea durabilă a Municipiului Suceava în vederea creşterii nivelului de trai

5.1 Creşterea
accesibilităţii,
conectivităţii şi
mobilităţii prin realizarea
de investiţii în
infrastructura de
transport

5.3 – Gestionarea
eficientă a deşeurilor în
vederea protejării
mediului

5.4 – Îmbunătăţirea
infrastructurii urba

DGTI / SASSR

centre de distribuţie a mărfurilor create

SIESD / DGTI / SASSR

Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone · Proiect extras din PMUD

trasee de transport noi create/actualizate/avizate

SASSR/ DGTI

Realizarea unei aplicaţii informatice care să ofere informaţii în timp real cu
privire la problemele de trafic · Proiect extras din PMUD

aplicaţie informatică creată

Crearea de parcări de reşedinţă şi reabilitarea celor existente · Proiect extras
din PMUD

parcări noi create / parcări reabilitate

Elaborare politică de parcare la nivel urban · Proiect extras din PMUD

plan/reglementări privind parcările elaborat/aprobat

DGTI

regulamente privind viteaza acceptată pe anumite
sectoare de drum elaborate/aprobate

DGTI / SASSR

Elaborare şi implementare reglementari privind programul de realizare a
serviciilor de utilităţi publice · Proiect extras din PMUD

regulament privind programul de realizare a serviciilor
publice elaborat/aprobat

DGTI

Derulare campanii de educaţie rutieră adresate tinerilor · Proiect extras din
PMUD

campanii de informare publică desfăşurate

SIESD

Derulare campanii de educaţie rutieră adresate tuturor categoriilor de
participanţi la trafic (conducători auto, pietoni, biciclişti) · Proiect extras din
PMUD

campanii de informare publică desfăşurate

SIESD

Încheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE 1370
pentru transportul public de călători
• Proiect extras din PMUD

contract de servicii de transport public local conform
Regulament CE 1370

BAPTL

Regiunea Nord–Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iaşi - Suceava

traseu rutier nou pe ruta Suceava/Iaşi

SIESD / DGTI

Montarea de semafoare în zonele cu risc de accidente

semafoare noi montate

SIESD / DGTI / SASSR

Reabilitare Gară Itcani

gară reabilitată

DGTI

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie energie termică în
municipiul Suceava

sistem de transport şi distribuţie agent termic
modernizat

SIESD / DGTI

Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a
sistemului de canalizare, evacuare ape pluviale din Municipiul Suceava

sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
reabilitat/extins

SIESD / DGTI

Reţele de internet wi-fi în locurile publice

locuri publice unde se poate utiliza reţeau wi-fi gratuit

SIESD

Reabilitare/Extindere iluminat public în zonele nou construite

sistem de iluminat public extins

SIESD / DGTI

Crearea unui sistem integrat de colectare selectivă

sistem de colectare selectivă implementat

SIESD / SSCGCS

Amenajarea de locuri pentru depozitarea deşeurilor nemenajere

noi locuri pentru depozitarea deşeurilor amenajate

SIESD / SSCGCS

Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei

campanii de informare publică organizate

SIESD / SSCGCS

Centru multifuncţional Arta – Iţcani

centru multifuncţional creat în zonă urbană
marginalizată

SIESD / DAS / BC

Centru multifuncţional/educaţional/cultural – Uzina de tratare a apei
Dragomirna

centru multifuncţional creat în zonă urbană
marginalizată

SIESD / DGTI

Reabilitare spaţii destinate utilizării publice în cartierele cu comunităţi
defavorizate (zone verzi, pieţe publice, scuaruri, părculeţe, locuri de joacă,
terenuri de sport etc.)

spaţiu urban amenajat în zonele urbane marginalizate

SIESD / DGDP

Revitalizarea spaţiului public urban din Municipiul Suceava

spaţiu public amenajat

SIESD / DGDP

Elaborare şi implementare de reglementari privind introducerea de restricţii
ale vitezei de circulaţie în zonele vulnerabile · Proiect extras din PMUD

5.2 – Dezvoltarea
sistemului de utilităţi
publice

regulamente privind logistica de aprovizionare
create/elaborate/avizate

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii pieţelor din municipiul Suceava

DGTI
SIESD / DGTI

pieţe agroalimentare modernizate

SIESD / DAP

Actualizarea Registrului spaţiilor verzi cu includerea regulamentelor şi
soluţiilor de păstrare şi creştere a suprafeţelor spaţiilor verzi

registrul spaţiilor verzi actualizat

DGDP

Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism în cadrul PUG

regulament local de urbanism aprobat

DUATC

5.4 – Îmbunătăţirea
infrastructurii urba

Realizarea unei analize/studiu privind impactul dezvoltării zonei periurbane
din punct de vedere locativ asupra dezvoltării municipiului Suceava

6. Creşterea calităţii vieţii în vederea reducerii fenomenelor demografice estimate la nivel statistic

5.5 - Prevenirea şi
gestionarea riscurilor
naturale

6.1 – Dezvoltarea
infrastructurii pentru
recreere şi agrement

studiu elaborat

DUATC

Reabilitare faţade blocuri de locuinţe în zona centrală în vederea creării unui
ansamblu urbanistic coerent

faţade de blocuri reabilitate

DUATC

Consolidare albia râului Suceava

albia râului Suceava consolidată

DGTI

Decontaminare şi punere în valoare zonă depozit de zgură Termica

zone decontaminate

DGTI

Decontaminarea terenurilor din fosta zonă industrială

teren decontaminat

DGTI

Realizarea planului de zonare sonora a municipiului Suceava

plan de zonare sonoră realizat

DGTI

Amenajare zonă agrement - Dealul Mănăstirii Teodoreni

zonă verde amenajată

SIESD / DGTI

105. Amenajare zone verzi/de agrement în Municipiul Suceava

zonă verde amenajată

SIESD / DGTI

Amenajarea zonei de agrement Tătăraşi din Municipiul Suceava

zonă de agrement creată

SIESD / DGTI

Zonă de agrement Parc Şipote/Reabilitarea Parcului Şipote în vederea redării
funcţionalităţii acestuia

parc public creat/reabilitat

SIESD / DGTI

Realizare Sală Polivalentă/Complex Sportiv

sală de sport creată

SIESD / DGTI

Reamenajarea terenurilor şi a bazelor sportive de la nivelul Municipiului
Suceava

terenuri si baze sportive amenajate

SIESD / DGTI

Reabilitarea Parcului situat pe strada Mărăşti

parc reabilitat

SIESD / DGDP

Crearea de zone verzi/parcuri

zone verzi amenajate

DGDP

Modernizare/Amenajarea
municipiului Suceava

6.2 – Creşterea siguranţei
publice şi capacităţii
operaţionale de
intervenţie în caz de
urgenţă

6.3 – Creşterea calităţii
serviciilor publice
adresate locuitorilor în
vederea creării unei
administraţii publice
locale eficientă

de

noi

locuri

de

joacă

în

toate

cartierele
locuri de joacă noi reate/modernizate

DGDP

Complex multifuncţional/sportiv Ştrand Iţcani

sdrant amenajat

SIESD / DGTI

Modernizarea sistemului de hidranţi de incediu de la nivelul Municipiului
Suceava

reţea de hidranţi de incediu creată/modernizată;
infrastructură pentru ISU modernizată

DGTI

Creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la
dezastre a echipajelor de intervenţie

sistem de alertă şi protecţie civilă funcţionale

DGTI

Adaptarea infrastructurii urbane în vederea reducerii timpului de intervenţie
în caz de dezastre

infrastructură rutieră adaptată pentru situaţiile de
urgenţă

DGTI

Extinderea sistemului de monitorizare video

sistem de monitorizare video extins

PLS

“Friend, you abandon me?” Prietene-mă abandonezi?

adăpost pentru câini comunitari creat

SSCGCS

Crearea birou unic pentru cetăţeni

birou creat la nivelul unităţii administrative locale creat
specific pentru colaborarea cu cetăţenii
SAARPCPD

Descentralizarea activităţii Primăriei la nivel de cartier

servicii publice locale prestate la nivelul celor mai
importante cartiere ale municipiului

SAARPCPD

Modernizarea serviciilor oferite de Primăria Municipiului Suceava

direcţii/servicii/compartimente/birouri ale unităţii
administrative locale modernizate

SAARPCPD

Reorganizarea funcţională a Primăriei Municipiului Suceava

unitate administrativ teritoarială reorganizată

SRU/SAARPCPD/DGTI

structura interna functionala

SRU

Asigurarea funcţionării structurii interne având responsabilităţi
monitorizare a implementării PMUD al Municipiului Suceava

* SIESD
DGTI
DGDP
DUATC
DAP

Serviciul Integrare Europeană şi Strategii de Dezvoltare
Direcţia Generală Tehnica si de Investitii
Directia Generală a Domeniului Public
Directia Urbanism, Amenjarea teritoriului si cadastru

DAS
PLS

Direcţia Administrarea Pietelor
Direcţia de Asistenţă Socială
Politia Locala Suceava

BAPTL
BEAIL

Birou Autoritate Publica Transport Local
Biroul evidenta si administrarea imobilelor de locuit

de

* SAP
SSCGCS
SAAC

Serviciul asociaţii de proprietari
Serviciul de salubritate si compartimentul de
gestionare caini fara stapan
Serviciul autorizare activitati comerciale

SASSR

Serviciul administrare strazi si sistematizare rutiera
Serviciul acte administrative, relatii publice,
SAARPCPD
circulaţia şi păstrarea documentelor
SRU
Serviciul Resurse Umane
BB
Biroul Buget
BC
Birou Cultura
BFIPS
CT

Biroul finantare invatamant preuniversitar de stat
Compartiment de turism

