Anexa 9

Portofoliu de proiecte
1. Reducerea emisiilor de carbon în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020
 Eficienţă energetică clădiri publice şi rezidenţiale
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

1.

Eficientizarea energetică a clădirii
în care îşi desfăşoară activitatea
Primăria Municipiului Suceava

Proiectul are în vedere realizarea măsurilor
necesare
de
reabilitare/modernizare
energetică a clădirii, amplasată pe Bld. 1
Mai, în vederea reducerii consumului de
căldură pentru încălzirea spaţiilor şi pentru
prepararea apei calde de consum, reducerea
consumului de energie electrică, utilizarea
de surse de energie regenerabile, reducerea
emisiilor cu efecte de seră în condiţiile
asigurării unui microclimat confortabil.

20182020

1.200.800

POR 20142020
Prioritatea
de investiţii
3.1 B –
Clădiri
publice

Studii
elaborate

2.

Creşterea eficienţei energetice la
clădirile rezidenţiale din Municipiul
Suceava

Proiectul are în vedere reabilitarea termică
a
blocurilor
de
locuinţe/clădirilor
rezidenţiale prin implementarea de măsuri
care să determine reducerea consumului de
energie electrică, energie termică, utilizarea
de surse de energie alternative, reducerea
emisiilor cu efect de seră, îmbunătăţirea
condiţiilor de locuire.

20192023

780.000

POR 20142020
Prioritatea
de investiţii
3.1 A –
Clădiri
rezidenţiale

Studii
elaborate

3.

Actualizare Plan de Acţiune pentru
Energie Durabilă (PAED) în vederea
includerii studiului privind eficienţa
energetică a clădirilor publice şi
rezidenţiale

Completarea şi actualizarea informaţiilor din
Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă în
conformitate cu prevederile legale şi
menţionate de

20202023

18.700

Buget local
Interreg

Studii
elaborate
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 Infrastructura rutieră/pietonală/biciclete – proiecte cu impact în reducerea emisiilor de dioxid de carbon
Nr.
crt
4.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

Sistem integrat de transport public
ecologic în municipiul Suceava

Proiectul vizează crearea unui sistem de
transport public în Municipiul Suceava
eficient, ecologic şi modern, care să conducă
la reducerea cantităţilor de CO2 şi a emisiilor
poluante deversate în atmosferă, precum şi la
fluidizarea traficului rutier. Proiectul cuprinde
3 componente majore: a) Infrastructură:
construirea
unei
autobaze
moderne,
modernizare staţii de transport public, staţii
de încărcare; b) Mijloace de transport:
achiziţia de autobuze electrice (minim 30
bucăţi autobuze electrice de mari dimensiuni
şi minim 10 bucăţi autobuze electrice de mici
dimensiuni); c) Sistem de management al
traficului: sistem centralizat e‐ticketing,
sistem informare a călătorilor, sistem de
supraveghere video, dispecerate video.

20172023

26.000.000

POR 20142020, PI.
4.1

Studii
elaborate

Proiect extras din PMUD

5.

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

Proiectul are în vedere dezvoltarea reţelei de
piste
dedicate
circulaţiei
bicicletelor,
plantarea
de
perdele
vegetale‐verzi
(aliniamente de arbori şi arbuşti) de‐a lungul
principalelor artere rutiere în vederea
reducerii emisiilor de CO2 şi a poluării
generate de traficul rutier; implementarea
unui sistem de management al traficului.

20172023

5.200.000

POR 20142020, PI 4.1

Idee de
proiect

6.

Trasee
turistice
pietonale
Municipiul Suceava
Proiect extras din PMUD

Proiectul urmăreşte încurajarea deplasărilor
pietonale pe un traseu care va lega cele mai
importante obiective turistice din Municipiul
Suceava.
Activităţile
principalele
ale
proiectului:
reabilitarea/modernizarea
traseelor pietonale din Municipiul Suceava.
Avantajele majore pentru mobilitatea durabilă
constau
în
reducerea
deplasărilor
cu

20172023

1.000.000

POR 20142020, PI 4.1

Idee de
proiect

în
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7.

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

8.

Susţinerea deplasărilor velo
Municipiul Suceava
Proiect extras din PMUD

în

9.

Spaţii partajate în cartierele Cuza
Voda, Zamca, Mărăşeşti, George
Enescu din Municipiul Suceava
Proiect extras din PMUD

autovehiculul personal către aceste obiective,
cu avantajele care derivă din această acţiune:
reducerea congestiei traficului, reducerea
poluării, reducerea emisiilor de CO2,
reducerea necesarului de locuri de parcare din
jurul obiectivelor.
Proiectul are în vedere: construirea unei
artere rutiere care va lega cele două trupuri
urbane ale municipiului Suceava (situate de
ambele părţi ale râului Suceava), inclusiv pod
peste râul Suceava, precum şi amenajarea de
parcări colective de tip Park&Ride.

20172023

16.420.000

POR 20142020, PI 4.1

Studii
elaborate
(mai vechi
de 2 ani)

Proiectul va urmări să orienteze cetăţenii
către utilizarea mijloacelor de transport
nemotorizate şi nepoluante. Bicicleta este un
astfel de mijloc care în oraşele model din
punct de vedere al mobilităţii durabile are o
pondere modală însemnată. Ţinând cont că nu
toate persoanele care ar fi dispuse să utilizeze
bicicleta deţin în proprietate un astfel de
mijloc de transport, proiectul urmăreşte
facilitarea accesului la bicicletă pentru cât
mai mulţi dintre doritori, prin posibilitatea
închirierii de biciclete. Prin proiect se vor
achiziţiona toate elementele specifice unui
sistem bike‐sharing: staţii/ chioşcuri de
închiriere, rastele, mijloace de transport
(biciclete) şi componente de management
(dotări dispecerat de tip hardware şi
software).

20172023

250.000

POR 20142020, PI 4.1

Idee de
proiect

Proiectul are în vedere amenajarea de zone cu
prioritate pentru pietoni ("shared space" ‐
spaţii partajate/ reglementări de tip zonă
rezidenţială).
Această intervenţie presupune crearea unor
zone
cu
caracter
prioritar
pietonal
(semi‐pietonale), care vor fi utilizate ca spaţii
partajate
pentru
pietoni
şi
traseele

20172023

5.000.000

POR 20142020, PI 4.1

Idee de
proiect
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transportului public urban de călători.

10.

Susţinerea deplasărilor pietonale în
Municipiul Suceava
Proiect extras din PMUD

11.

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

12.

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

13.

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

14.

Derularea de campanii de informare
publică pentru promovarea
conceptului "car pooling" (partajare
a autoturismelor)

Proiectul are în vedere amenajarea unor zone
dedicate exclusive deplasărilor pietonale.
Această măsură este vizată cu precădere
pentru zona central. Traficul auto va fi
restricţionat, cu excepţia vehiculelor de
aprovizionare şi de urgenţe.
Proiectul
are
în
vedere
dezvoltarea
infrastructurii
necesare
utilizării
autovehiculelor electrice şi electrice hibride,
respective: extinderea reţelei de încărcare
autovehicule electrice, accesibile publicului,
de tip „punct de reîncărcare cu putere
normală” şi de tip „punct de reîncărcare cu
putere înaltă”.
Prin acest proiect se urmăreşte elaborarea şi
implementarea la nivelul Municipiului Suceava
a unui Plan Local de Acţiune prin care să fie
încurajate
achiziţionarea
şi
utilizarea
autovehiculelor cu propulsive electrică în zona
urbană, atât pentru instituţiile publice, cât şi
pentru societăţile private.
Se are în vedere elaborarea unui studiu în care
să se stabilească noul set de criterii pentru
promovarea taxiurilor electrice va modifica
acest regulament, în sensul acordării unui
punctaj maxim pentru vehiculele electrice. De
asemenea, pentru criteriul referitor la gradul
de poluare, autovehiculele electrice vor fi
cotate cu maxim de punctaj
Conceperea şi implementarea unor campanii
orientate
către
partajarea
utilizării
autoturismelor ("car pooling"), în special în
rândul studenţilor, funcţionarilor publici şi

20172023

900.000

POR 20142020, PI 4.1

Idee de
proiect

20172023

375.000

POR 20142020, PI 4.1

Idee de
proiect

20172023

20.000

Buget local,
URBACT III,
INTERREG,
Mecanismul
Financiar
Norvegian

Fişă de
proiect

20172019

10.000

Buget local
URBACT,
INTERREG,
Mecanismul
Financiar
Norvegian

Fişă de
proiect

20172023

10.500

Buget local
URBACT,
INTERREG

Idee de
proiect
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15.

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

angajaţilor din mediul privat.
Proiectul are în vedere achiziţionarea de
autoturisme cu combustibil alternativ pentru
desfăşurarea activităţilor de întreţinere a
pieţelor, dar şi de aprovizionare a acestora.

20182023

1.620.500

Buget local,
Programul
de
cooperare
ElveţianoRomân (SEE)
Mecanism
Norvegian

Studii
elaborate

 Energie alternativă/regenerabilă
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

16.

Modernizarea
Complexului
Comercial Bazar, inclusiv încălzire
prin utilizarea energiei alternative

Utilizarea surselor de energie alternativă în
procesul de iluminare şi asigurare a încălzirii
Complexului comercial Bazar (instalarea de pompe
de căldură pentru asigurarea încălzirii şi a
corpurilor de tip LED pentru iluminat).

20202023

3.500.000

Buget local
SEE
Mecanismul
financiar
Norvegian

Studii
elaborate

17.

Introducerea în cadrul pieţelor a
sistemelor de asigurare a utilităţilor
(iluminat/încălzire) folosind surse
de energie alternativă, regenerabilă

Utilizarea surselor de energie alternativă în
procesul de iluminare şi utilizarea de corpuri de
iluminat eficiente energetic pentru iluminarea
pieţelor agroalimentare de pe teritoriul Municipiului
Suceava (Piaţă George Enescu, Piaţa Centrală, Piaţa
Burdujeni) în vederea reducerii consumului de
energie.

20182023

410.000

Buget local
SEE
Mecanismul
financiar
Norvegian

Fişa de
proiect

18.

Utilizare surse de iluminat eficiente
energetic
în cadrul unităţilor
şcolare din municipiul Suceava

Utilizarea de corpuri de iluminat eficiente energetic
la nivelul unităţilor şcolare în vederea reducerii
consumului de energie şi a emisiilor de CO2.

20172019

2.210.000

Programul
de
cooperare
ElveţianoRomân

Studii
elaborate

19.

Modernizare Patinoar din Municipiul
Suceava

Modernizarea Patinoarului şi utilizare energie
alternativă în procesul de iluminare/ utilizare
sistem de iluminat eficient energetic.

20192021

200.000

Programul
de
cooperare
ElveţianoRomân

Studii
elaborate
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20.

Implementare sistem pilot HEMS
(Home
Energy
Management
Systems) pentru clădiri publice

Implementarea şi gestionarea unui sistem de
monitorizare a energiei electrice/termice în
clădirile publice prin montarea de aparate
inteligente destinate optimizării şi eficientizării
consumului de energie electrică/termică.

20202023

200.00

Buget local

Idee de
proiect

21.

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

Elaborarea
unui
studiu
privind
impactul/oportunitatea utilizării platformelor de
deşeuri neconforme închise ca resursă pentru
producerea
energie
utilizând
surse
alternative/regenerabile.

20172019

580.000

Buget local
SEE
Elveţieni

Idee de
proiect

22.

Realizare Audit energetic la nivelul
clădirilor publice din municipiul
Suceava

Evaluarea performanţei energetice a clădirilor în
condiţii
normale
de
utilizare,
pe
baza
caracteristicilor reale ale sistemului construcţie –
instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum,
ventilare, climatizare, iluminat); identificarea
măsurilor de modernizare energetică şi analiza
eficienţei economice a acestora; întocmirea
raportului de audit energetic

20172019

52.000

Interreg
Europe
Buget local

Idee de
proiect
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2. Dezvoltarea colaborării între Municipiul Suceava şi mediul de afaceri pentru asigurarea facilităţilor necesare în vederea
creşterii economice locale
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

23.

GROW URBAN FOOD in Suceava City

Crearea unei structuri asociative a agricultorilor şi
fermierilor din jurul municipiului Suceava la piaţa
locală pentru a avea acces la legume, fructe şi
produse agricole proaspete. Proiectul are în
vedere: dezvoltarea unui concept de colaborare
intre producatorii certificati din jurul municipiului
Suceava si cetatenii; Certificarea produselor si
producatorilor locali; crearea unor ghiduri privind
produsele de sezon; dezvoltarea unor actiuni de
promovare a produselor proaspete; campanie de
informare a cetatenilor, organizarea de locaţii
pentru
comercializarea
produse
proaspete.
Promotorul
proiectului:
Institutul
Bucovina.
Proiectul are în vederea crearea unui parteneriat
între autoritatea publică locală şi alte instituţii
publice dar şi private, precum: Direcţia Agricolă
Suceava; Camera Agricola Suceava; Primăriile din
zonele
limitrofe
ale
Sucevei;
Asociaţia
Agricultorilor şi fermierilor; parteneri din Uniunea
Europeană etc.

20192023

24.

Promovarea produselor tradiţionale
locale

Promovarea pieţei/produselor tradiţionale locale
prin intermediul operatorilor din turism. Crearea
unui parteneriat cu operatori de turism şi cu
producători locali în vederea promovării produselor
locale.

25.

Acordarea de facilităţi fiscale
pentru mediul de afaceri

26.

Înfiinţarea Parcului Industrial
”Bucovina” Suceava

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

150.000

Buget local
Fonduri
private
URBACT

Fişă de
proiect

2018

20.000

Buget local

Fişă de
proiect

Acordarea de facilităţi la nivel local pentru
demararea/dezvoltarea
afacerilor.
Elaborare
regulamente şi proceduri legislative la nivel local.

20172023

10.000

Buget local

Fişă de
proiect

Crearea unui parc industrial la nivelul municipiului
Suceava ca urmare a creării unui parteneriat
public-privat, în vederea atragerii iniţiativelor în
domeniul industriei manufacturiere şi creării de
locuri de muncă.

20192023

2.100.000

Fonduri
private
Buget local

Idee de
proiect
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3. Dezvoltarea potenţialului turistic al Municipiului Suceava în vederea atingerii statutului de ”Centru regional al turismului”
 Punerea în valoare a obiectivelor turistice
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

27.

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

28.

Realizarea unui traseu de transport
public tip „Autobuz Turistic”

Proiectul are în vedere restaurarea, consolidarea
protecţia şi conservarea monumentului istoric
Curtea Domnească din municipiul Suceava.
Restaurarea/Conservarea
şi
valorificarea
turistică a patrimoniului material (arhitectural)
va conduce la creşterea accesului publicului şi a
numărului vizitatorilor.
Intervenţia constă în crearea unui traseu de
transport public care să lege principalele
destinaţii turistice ale Municipiului Suceava

Proiect extras din PMUD

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

20192023

12.700.500

POR 2014200
PI 5.1

Studii
elaborate

20182023

2.000

Buget local

Idee de
proiect

 Măsuri de promovare şi punere în valoare a municipiului Suceava, inclusiv strategii/planuri de acţiune
Nr.
crt.

Proiect

29.

Maratonul Cetăţilor Suceava

30.

Cunoaşterea şi promovarea
obiceiurilor şi tradiţiilor din
Bucovina

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Proiectul are în vedere:promovarea municipiului şi
a monumentelor istorice la nivel naţional, în
rândul alergătorilor de maraton; promovarea
sportului de masă la nivelul municipiului;
dezvoltarea spiritului de ajutor pentru copii aflaţi
în dificultate. Organizare anuala a evenimentului.
Promotorul proiectului: Organizaţia Salvaţi Copiii
filiala Suceava. Parteneri: Consiliul Local Suceava,
Primăria Suceava, DTS Suceava.
Proiectul va avea în vedere: valorificarea
obiceiurilor şi tradiţiilor populare în creaţii proprii
ale copiilor; prezentarea principalelor tipuri de
meşteşuguri populare tradiţionale practicate în
decursul timpului; descoperirea şi atragerea în
proiect a unui număr cât mai mare de copii şi

20182023

20182023

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

70.000

Buget local
Fonduri
private

Fişă de
proiect

10.000

Buget local
Fonduri
private

Fişă de
proiect
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cadre didactice, cu evidenţierea şi promovarea
unor lucrări; realizarea unei expoziţii-concurs cu
obiecte de artă populară realizate de elevi;
cultivarea interesului şi dragostei faţă de
obiceiurile şi tradiţiile românilor şi perpetuarea
lor; realizarea unui schimb de experienţӑ între
unitӑţile de învӑţӑmânt din judeţ şi posibil, din
ţarӑ.
Promotorul proiectului: Şcoala gimnazială nr. 3.
Parteneri în cadrul proiectului: Primăria Suceava,
Inspectoratul Şcolar Suceava, Palatul Copiilor
Suceava, Muzeul etnografic Hanul Domnesc
Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, unităţi
şcolare gimnaziale din Municipiul Suceava.
31.

Festival Internaţional de Folclor
„În cetate la Suceava”

20182023

100.000

Buget local
Fonduri
private

Fişă de
proiect

Implementarea unui proiect transfrontalier de
punere în valoare a ţinutului Bucovinei, inclusiv a
municipiului Suceava (zona medievală) prin
realizarea unui parteneriat cu oraşele Cernăuţi
(Ucraina) şi Soroca (Moldova) în vederea creării de
trasee tematice care să realizeze conexiunea între
cetăţile medievale.

20182021

121.000

Programul
de
cooperare
transfronta
lieră
RomâniaUcraina

Fişă de
proiect

Crearea
unui
spaţiu
expoziţional
pentru
prezentarea lucrărilor de artă (amenajarea unui
spaţiu deja existent) în special pentru artişti
plastici şi meşterii tradiţionali din municipiul
Suceava.
Organizarea unui set de evenimente cu carcater

20182019

16.000

Buget local
Buget
central

Idee de
proiect

2017-

31.800

Buget local

Fişă de

Organizarea anuală a unui festival internaţional de
folclor la care să fie invitate ansambluri
profesioniste şi de amatori din ţară şi străinătate.
De aemenea,se are în vedere şi organizarea unui
târg meşteri populari.
Crearea de partneriate pentru implementarea
proiectului între Asociaţia Cultural-Educativă
ARCANUL
USV
/
Primăria
Municipiului
Suceava/Asociaţia Culturală „Vatra Satului” /
Centrul
Judeţean
pentru
Conservarea
şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava.

32.

Punerea în valoare a ţinutului
Bucovinei

33.

Muzeul de Artă în Municipiul
Suceava

34.

Calendar de evenimente

9

culturale/tematice/economice
locale

35.

Promovarea Municipiului Suceava
capitală a Bucovinei

36.

Elaborare Strategie de Dezvoltare
a Turismului

37.

Crearea şi promovarea unui brand
turistic local, integrat brandului
Bucovina

38.

Crearea de circuite turistice
tematice

anual, respectiv calendar de evenimente
culturale/ tematice/ economice locale: târguri de
turism, târguri culturale, conferinţe care să aibă
caracter ciclic anual în vederea atragerii de turişti
şi dezvoltării locale.
Includerea în calendarul de evenimente a Zilelor
Teatrului „Matei Vişniec”.
Promovarea Municipiului Suceava prin: crearea de
hărţi cu localizarea punctelor de interes /
realizarea de puncte de informare interactive /
crearea unei platforme de promovare a
municipiului Suceava, realizarea unui sistem
integrat de ghidare şi orientare a turiştilor prin
amplasarea în punctele cheie ale oraşului a
hărţilor-panou şi prin instalarea indicatoarelor de
străzi cu indicarea direcţie şi a denumirii străzii.
Elaborarea unei strategii de dezvoltare a
municipiului Suceava ca destinaţie turistică.

2019

proiect

20172019

52.000

Buget local

Idee de
proiect

20172019

32.000

Buget local
Buget
central

Idee de
proiect

Elaborarea unui studiu de specialitate care să
evalueze opţiunile / acţiunile necesare pentru
identificarea şi promovarea unui brad turistic
local.

20172019

20.000

Buget local

Fişă de
proiect

Proiectul are în vedere crearea de circuite
tematice între anumite zone din oraş (panouri de
interpretare/informare bilingve la locul unde au
existat clădiri de patrimoniu / crearea de trasee
pietonale care să lege obiectivele turistice /
amplasarea de hărţi cu localizarea clădirilor de
interes / etc.)

2018 2019

10.000

Buget local

Idee de
proiect
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4. Creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor sociale,
educaţionale şi de sănătate
 Social
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

39.

Creare centru de zi pentru vârstnici

Proiectul are în vedere crearea unui centru
pentru persoanele vârstnice în vederea
prevenirii marginalizării sociale a persoanelor
vârstnice.

20182021

40.

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

Proiectul are în vedere construirea unui
centru care să adăpostească persoanele fără
locuinţe în vederea integrării în comunitate a
persoanelor defavorizate.

41.

Reabilitarea şi modernizarea
locuinţelor sociale

42.

43.

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

520.000

Buget local
PNDL

Idee de
proiect

20182021

480.000

Buget local
PNDL

Idee de
proiect

Proiectul are în vedere reabilitarea şi
modernizarea locuinţelor sociale de la nivelul
municipiului Suceava

20192023

1.800.000

POR 2014-2020
AP 9

Fişă de
proiect

Şcoala pentru toţi copiii din
Suceava

Facilitarea accesului la şcoală a copiilor aflati
in situatie de risc cu vârste între 5 şi 15 ani
prin ofererirea unor servicii suport de
consiliere psihologica, consiliere familiala,
activităţi de stimulare a talentului şi
creativităţii, cât şi activitati de scoala dupa
scoala pentru pregătirea temelor. Proiectul
răspunde
la
următoarele
probleme:
abanadonul şcolar ridicat în rândul copiilor cu
situaţie socio-economic precară; segregarea
copiilor de etnie romă în şcoli. Se are în
vedere crearea unui parteneriat între
autoritatea publică locală şi Inspectoratul
Judeţean Asociaţia ProRoma şi Asociaţia
Salvaţi Copiii

20182021

600.000

POCU
Fonduri private
Buget local

Fişă de
proiect

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

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui
sistem integrat de consiliere şi sprijin a
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate prin realizarea următoarelor

20182020

300.000

POCU
Buget local
Programe de
cooperare

Fişă de
proiect
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activităţi:
încheierea
de
parteneriate;
realizarea de workshop-ri de informare şi
instruire cu specialiştii din instituţiile
partenere; realizarea unei metodologii
comune de intervenţie interdisciplinară şi
interinstituţională; realizarea de sesiuni de
consiliere de grup pentru copii şi aparţinători;
realizarea de consiliere individuală pentru
copii şi familie; realizarea unei analize
prinvind stadiul actual al situaţiei copiilor a
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.

transfrontaliere

44.

Centru de consiliere pentru copil şi
familie

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui
sistem integrat de consiliere şi sprijin a
copilului aflat în dificultate şi a familiei
acestuia
prin
realizarea
următoarelor
activităţi:
încheierea
de
parteneriate;
realizarea de workshopuri de informare şi
instruire cu specialiştii din instituţiile
partenere; realizarea unei metodologii
comune de intervenţie interdisciplinară şi
interinstituţională; realizarea de sesiuni de
consiliere de grup pentru părinţi şi copii;
realizarea de consiliere individuală pentru
copii şi familie.

20182020

300.000

POCU
Buget local
Programe de
cooperare
transfrontaliere

Fişă de
proiect

45.

Complexul Regional de Recuperare
socio-medical ”Laurenţia Ulici”

Proiectul
are
în
vedere
înfiinţarea
Complexului
Regional
de
Recuperare
”Laurenţia Ulici” Suceava, în vederea oferirii
de servicii complexe, de specialitate şi
profesionalizate de recuperare adresate
copiilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii şi
familiilor acestora din judeţul Suceava şi din
regiune N-E a României.

20182021

3.000.000

POR 2014-2020
AP 8

Studii
elaborate

46.

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

Proiectul vizează construirea a două blocuri
cu câte 40 de locuinţe pentru tineri.

20172020

3.100.000

Buget de stat
Buget local

Studii
elaborate

 Educaţie
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Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

47.

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

Proiectul vizează
creşterea calităţii
infrastructurii educaţionale în vederea
asigurării accesului sporit la educaţie.
Activităţile
principale
vizate:
construcţie/reabilitare/modernizare
clădire cu funcţiune de unitate de
învăţământ preşcolară, dotarea şi
echiparea acesteia.

20192023

620.000

POR 20142020, PI 4.4

Idee de
proiect

48.

Construire grădiniţă în cartierul Burdujeni
Sat din Municipiul Suceava

Proiectul vizează
creşterea calităţii
infrastructurii educaţionale în vederea
asigurării accesului sporit la educaţie.
Activităţile principale vizate: construcţie
clădire cu funcţiune de unitate de
învăţământ preşcolară, dotarea şi
echiparea acesteia.

20192022

810.000

POR 20142020, PI 4.4

Studii
elaborate

49.

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

Realizarea de locuri de joacă amenajate
corespunzător în cadrul grădiniţelor care
dispun de teren şi nu au locuri de joacă
în aer liber

20172020

120.000

Buget local

Idee de
proiect

50.

Construire/modernizare grădiniţă în zona
centrală a municipiului Suceava

Proiectul vizează crearea grădiniţă în
zona centrală a oraşului având în vedere
că cele 2 grădiniţe existente în zonă
funcţionează în clădiri improprii.

20192023

680.000

POR 20142020, PI 4.4

Idee de
proiect

51.

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

Începând cu anul şcolar 2017/2018 intră
în vigoare un nou Plan cadru pentru
învăţământul gimnazial prin care se
prevede creşterea numărului de ore
pentru elevi, ceea ce înseamnă un timp
mai mare petrecutde elevi la şcoală. În
acest context, se are în vedere
amenjarea de cantine sau spaţii care să
le ofere elevilor o masă caldă la prânz.

20182023

200.000

POR 20142020
Axa
prioritară 9
Buget local
PNDL

Idee de
proiect

52.

Construirea/Amenajarea de săli de sport la
nivelul unităţilor şcolare

Proiect are în vedere construirea de săli
de sport la şcolile în care această
facilitate nu există (unităţi şcolare

20172023

3.000.000

POR 20142020
Axa

Idee de
proiect
13

precum: Şcoala Gimnazială nr. 1; Şcoala
Gimnazială nr. 4; Şcoala Gimnazială Jean
Bart; Şcoala Gimnazială nr. 6; Şcoala
Gimnazială nr. 8; Şcoala Gimnazială nr.
10) sau amenajarea şi reamenajarea
terenurilor de sport.

prioritară 9
Buget local
PNDL

53.

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

Dotarea şi echiparea sălilor de clasă, dar
mai ales a laboratoarelor de informatică
şi ştiinţe din cadrul unităţilor şcolare
gimnaziale: dotare cu calculatoare noi,
table
inteligente,
videoproiectare,
materiale
didactine,
apartură
de
laborator.

20172023

2.000.000

POR 20142020
Axa
prioritară 9
Buget local
PNDL

Idee de
proiect

54.

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

Ultimele
prevederi
legislative
în
domeniul securităţii persoanelor în cazul
situaţiilor de urgenţă necesită demersuri
profesioniste
şi
resurse
financiare
considerabile. Toatele unităţile şcolare
trebuie dotate cu hidranţi, instalaţii de
detectare a fumului, alte dotări necesare
şi solicitate de ISU.

20172023

2.000.000

POR 20142020
Axa
prioritară 9
Buget local
PNDL

Idee de
proiect

55.

Mărirea spaţiului şcolar prin mansardarea
unor unităţi şcolare din Municipiul Suceava

Proiectul are în vedere extinderea, acolo
unde lucrările de acest gen sunt posibile,
clădirilor unităţilor şcolare (precum:
Şcoala Gimnazială nr. 6, Şcoala
Gimnazială nr. 8, Şcoala Gimnazială nr.
10).

20172023

2.000.000

POR 20142020
Axa
prioritară 9
Buget local
PNDL

Idee de
proiect

56.

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

Proiectul are în vedere reabilitarea şi
modernizarea
infrastructurii
educaţionale
pentru
învăţământul
tehnologic prin realizarea următoarelor
intervenţii:
modernizare
clădire
principală şi curte; dotarea cabinetelor,
laboratoarelor de specialitate şi a
atelierelor;
reabilitarea
campusului
şcolar;reabilitare teren de sport.

20192023

686.000

POR 20142020, PI 4.5

Fişă de
proiect

57.

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
prin consolidarea, reabilitarea şi

Proiectul are în vedere reabilitarea şi
modernizarea
infrastructurii

2019-

690.000

POR 2014-

Fişă de
14

modernizarea Colegiului Tehnic ”Petru
Muşat”

educaţionale
pentru
învăţământul
tehnologic prin realizarea următoarelor
intervenţii:
modernizare
clădire
principală şi curte; dotarea cabinetelor,
laboratoarelor de specialitate şi a
atelierelor;
reabilitarea
campusului
şcolar;reabilitare teren de sport.

2023

2020, PI 4.5

proiect

58.

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

Proiectul are în vedere reabilitarea şi
modernizarea
infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul tehnic
prin realizarea următoarelor intervenţii:
dotarea cabinetelor, laboratoarelor de
specialitate şi a atelierelor.

20192023

640.000

POR 20142020, PI 4.5

Fişă de
proiect

59.

Reabilitare şi modernizare Colegiul
Naţional „Petru Rareş” Suceava

Proiectul are în vedere reabilitarea şi
modernizarea
infrastructurii
educaţionale din cadrul Colegiului
Naţional Petru Rareş Suceava (reabilitare
clădiri, creare centru de documentareinformare şi corp laboratoare, dotare şi
echipare colegiu)

20182020

1.500.000

Buget local
PNDL

Fişă de
proiect

60.

Eveniment anual pentru premierea
elevilor olimpici din municipiul Suceava

Organizarea anuală a unui eveniment de
premiere a elevilor olimpici.

20172023

6.000/an

Buget local

Idee de
proiect

61.

Formarea cadrelor didactice pentru
realizarea educaţiei remediale

Cursuri de formare profesională a
cadrelor
didactice
(dezvoltarea
programelor de reintegrare în educaţie a
celor care părăsesc timpuriu şcoala,
educaţia de „a doua şansă”, forme
flexibile de educaţie etc.)

20172023

20.000

POCU
Buget local

Idee de
proiect

 Sănătate
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Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

62. Dotarea şi modernizarea Serviciului de
Ambulanţă Suceava

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
serviciului de ambulanţă (construire garaje
pentru autovehicule) şi dotarea acestuia cu
aparatură/echipamente medicale de înaltă
performanţă.

20192021

63. Realizare structuri sanitare în cartierele
situate periferic

Crearea unor structuri sanitare în cartierele
Burdujeni Sat şi cartierul Iţcani, zone urbane
marginalizate,
în
vederea
reducerii
numărului de persoane aflate în risc de
excluziune socială.

64. Modernizarea cabinetelor
medicale/stomatologice şcolare

65. Educaţie pentru sănătate – educaţie
pentru viaţă

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

700.000

POR 2014-2020
AP 8

Fişă de
proiect

20192021

2.000.000

POR 2014-2020
AP 9

Idee de
proiect

Proiectul are în vedere amenajarea spaţiilor
în care sunt prestate serviciile medicale
pentru elevi şi studenţi, precum şi dotarea
acestora cu echipamente şi dotări în
vederea creşterii calităţii actului medical.

20182020

680.000

Programul de
cooperare
transfrontalieră
România Ucraina

Fişă de
proiect

Proiectul are în vedere creşterea numărului
copiilor şi tinerilor care decid să aleagă un
mod de viaţă sănătos prin realizarea
următoarelor activităţi: realizarea de
workshopuri de informare şi instruire cu
specialiştii
din
instituţiile
partenere;
realizarea unei metodologii comune de
informare şi instruire; realizarea de
campanii de informare la nivelul populaţiei;
realizarea de campanii de informare la
nivelul tinerilor, în şcoli; realizarea de
consiliere individuală.

20172020

400.000

POCU
Buget local
Programe de
cooperare
transfrontaliere

Fişă de
proiect
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5. Dezvoltarea durabilă a Municipiului Suceava în vederea asigurării creşterii nivelului de trai
 Infrastructură rutieră şi feroviară
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

66.

Reabilitare străzi şi trotuare din zona
centrală şi cartierele rezidenţiale
Proiect extras din PMUD

Proiectul constă în realizarea de
lucrări de reabilitare/modernizare a
unor străzi situate în cartierele de
locuinţe ale Municipiului Suceava.
Intervenţiile vor conţine şi lucrări de
amenajare a trotuarelor aferente
străzilor
în
vederea
asigurării
accesibilităţii şi siguranţei tuturor
categoriilor de utilizatori, inclusiv
pentru persoanele cu nevoi speciale,
extinderea
parcărilor
pentru
autoturisme şi refacerea marcajelor
rutiere.

20172023

9.000.000

PNDL

Fişă de
proiect

67.

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

În
scopul
maximizării
efectelor
obţinute ca urmare a realizării de
investiţii în domeniul infrastructurii
rutiere se propune ca planificarea
acestora să se efectueze în cadrul unei
planificări multianuale.

20172023

60.000

Buget local
URBACT

Fişă de
proiect

Proiectul constă în realizarea lucrărilor
de amenajare a unor străzi de folosinţă
locală în zonele rezidenţiale conturate
la periferia arealului urban.
Conştientizarea
populaţiei
asupra
avantajelor
sociale
aduse
de
reorientarea
către
utilizarea
transportului public în defavoarea
transportului
individual
cu
autoturismul ("Public transport twice a

20172023

7.500.000

PNDL

Fişă de
proiect

20172023

35.000

Buget local

Fişă de
proiect

68.

69.

Derularea de campanii de informare
publica referitoare la utilizarea
transportului public
Proiect extras din PMUD
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70.

Reglementare logistica de
aprovizionare
Proiect extras din PMUD

71.

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

72.

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

week"). Campaniile se vor adresa în
special tinerilor (şcoli, licee, instituţii
publice, unităţi economice, etc.),
constituindu‐se în sesiuni de educare şi
informare.
Reglementarea
logisticii
de
aprovizionare prin stabilirea unor
intervale orare bine determinate (în
afara orelor de vârf de trafic sau pe
timpul nopţii), limitarea accesului
vehiculelor de marfă în zonele centrale
ale oraşului şi pe arterele aglomerate.
Implementarea intervenţiei presupune
realizarea de lucrări de executare a
unor marcaje şi panouri de informare
prin care să se impună desfăşurarea
logisticii de aprovizionare după un
trafic bine stabilit.
Centrele urbane de consolidare (UCC)
reprezintă o facilitate logistică,
amplasate în relativa proximitate a
ariei geografice pe care o deservesc,
de unde livrări consolidate sunt
transportate în zona deservită. Scopul
general
al
UCC
este
evitarea
traversării oraşului de către vehiculele
de mare tonaj pentru a livra
încărcături în centrele/zonele urbane.
La nivelul Municipiului Suceava se
propune amenajarea unor astfel de
centre în zonele de Sud‐Est şi Vest ale
teritoriului administrativ.
Prin această măsură de reorganizate a
transportului
de
mărfuri
cu
autocamioane mari se va urmări
reducerea impactului negativ asupra
mediului urban (poluare chimică,
polare fonică, degradarea arterelor
rutiere,
ocuparea
benzilor
de
circulaţie etc.).

20172023

50.000

Urbact III

Fişă de
proiect

20202023

250.000

Buget local
Investiţii
private

Fişă de
proiect

20172023

30.000

Buget local
URBACT III

Idee de
proiect
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73.

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

Se propune realizarea unei aplicaţii
găzduită pe site‐ul primăriei, care sa
ofere informaţii în timp real cu privire
la zonele congestionate, blocajele din
trafic, sectoarele stradale pe care se
executa lucrări etc. şi totodată să
ofere posibilitatea utilizatorilor reţelei
de transport să semnaleze zonele cu
probleme de infrastructura, care
necesita
intervenţii
(lucrări
de
reabilitare etc.).

20202023

22.000

Buget local
SEE
Mecanismul
Financiar
Norvegian

Idee de
proiect

74.

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

Suplimentarea capacităţii parcărilor de
reşedinţă prin reorganizarea spaţiului
şi construirea de parcări colective
înierbate/subterane/supraterane
cu
terasa verde. Implementarea acestui
proiect va sta la baza regenerării
urbane, spaţiul public din zonele cu
locuinţe colective putând fi redat
cetăţenilor.

20172023

3.000.000

Buget local

Fişă de
proiect

75.

Elaborare politică de parcare la nivel
urban
Proiect extras din PMUD

Studiu în vederea definirii politicii de
parcare care să urmărească reducerea
călătoriilor efectuate cu autovehiculul
personal care au ca destinaţie zona
central si realizarea unui sistem unitar
de management pentru parcările
publice.

20172019

100.000

Buget
local,
URBACT
INTERREG

Fişă de
proiect

76.

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

Intervenţia presupune realizarea unui
studiu prin care să se identifice zonele
cu vulnerabilitate ridicată (zonele
aglomerate, zonele cu densitate
rezidenţială mare, în apropierea
unităţilor de învăţământ, a pieţelor
etc.) din punct de vedere al siguranţei
circulaţiei şi prin care să se stabilească
măsurile necesare de management al
traficului în scopul reducerii vitezei de

20172023

70.000

Buget
local,
URBACT
INTERREG

Fişă de
proiect
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circulaţie. Intervenţia va asigura şi
implementarea măsurilor necesare
(semnalistică
de
restricţionare,
obstacole care obligă la reducerea
vitezei de deplasare etc.).
77.

78.

Elaborare şi implementare
reglementari privind programul de
realizare a serviciilor de utilităţi
publice
Proiect extras din PMUD
Derulare campanii de educaţie rutieră
adresate tinerilor
Proiect extras din PMUD

79.

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

80.

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

81.

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

Serviciile de utilităţi publice (măturat,
spălat stradal, colectarea gunoiului
menajer etc.) vor fi programate astfel
încât
impactul
acestora
asupra
desfăşurării circulaţiei să fie minim.
Educaţia rutieră a tinerilor se va
realiza inclusiv prin campanii derulate
în şcoli, în spaţiile publice, etc., în
vederea deprinderii de către aceştia a
conduitei preventive şi a orientării
către modurile de transport durabile.
Cu scopul creşterii gradului de
siguranţă a circulaţiei, se vor realiza
campanii de informare şi comunicare a
tuturor participanţilor la trafic asupra
modului preventiv de utilizare a
spaţiilor dedicate circulaţiei publice şi
pentru orientarea către modurile de
transport durabile (bicicleta). Se va
pune accent pe formarea unei
conduite preventive a conducătorilor
auto vis‐a‐vis de prezenţa în trafic a
bicicliştilor.
Măsura constă în achiziţia de servicii
de consultanţă pentru încheierea unui
contract de servicii publice pentru
transportul public de călători, care să
respecte prevederile Regulamentului
CE 1370.

20172019

10.000

Buget local

Fişă de
proiect

20172023

3.500

Buget
local,
URBACT
INTERREG

Fişă de
proiect

20172023

3.500

Buget
local,
URBACT
INTERREG

Fişă de
proiect

2017

30.000

Buget local

Anunţ
publicat în
JOUE

Modernizarea drumurilor judeţene
până
la
limitele
administrative
intravilane ale municipiului, prin
asigurarea continuităţii pentru străzile

20192023

5.800.000

POR 20142020
PI 6.1

Studii
elaborate
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din Municipiul Suceava ce sunt incluse
în axa rutieră strategică 1, aceasta
fiind
în
interesul
locuitorilor
municipiului. Tronsoane de drum
vizate: DJ 209 C km 0+ 000 – 0+ 870,
aflat în administrarea Municipiului
Suceava; drumul E85 – pe porţiunea
care traversează Municipiul Suceava şi
are categoria de stradă, începând din
DJ 209 C km 0+ 000 – respectiv
Bulevardul
1
Decembrie
1918,
Bulevardul 1 Mai, strada Ştefan cel
Mare, strada Ana Ipătescu şi până la
intersecţia cu DJ 208 A la km 0+ 000;
DJ 208 A km 0+ 000 – km 1+ 564, aflat
în administrarea Municipiului Suceava.
82.

Montarea de semafoare în zonele cu
risc de accidente

83.

Reabilitare Gară Iţcani

Implementare
de
semafoare
cu
comandă manuală pentru pietoni, în
locul limitatoarelor de viteză la
trecerile pentru pietoni, de exemplu în
zona Spitalului Judeţean, Policlinică.

20192021

430.000

Buget local

Idee de
proiect

Reabilitarea clădirii gării din cartierul
Iţcani.

20172018

2.000.000

Buget local
Buget
central

Studii
elaborate

 Utilităţi publice (apă, canalizare, gaze, agent termic, iluminat)
Nr.
crt.
84.

Proiect

Scurtă descriere

Reabilitarea sistemului de transport
şi distribuţie energie termică în
municipiul Suceava

Proiectul are
în
vedere
continuarea
programului investiţional cu privire la
reabilitarea reţelelor de transport şi
distribuţie, precum şi al instalaţiilor şi
echipamentelor din punctele termice.
Obiectivul principal al proiectului este acela
de reduce pierderile din
sistemul de

Orizont
de timp
20182023

Buget
estimativ
(euro)
30.700.000

Sursă de
finanţare
POIM
2014–
2020, AP
7, OS 7.1

Stadiul
proiectului
Fişă de
proiect/Stu
dii
elaborate
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transport şi distribuţie a energiei termice,
reducerea
costurilor
de
operare,
îmbunătăţirea
eficienţei
şi
reducerea
emisiilor de CO2.
85.

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

Proiectul vizează reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de
canalizare pe secţiunile care necesită
intervenţii, dar şi extinderea acestor sisteme
în zonele nou construite.

20182023

7.400.000

POIM
2014–
2020, AP
3, OS 3.2

Fişă de
proiect

86.

Reţele de internet wi-fi în locurile
publice

Implementarea unei reţele de internet wi-fi
în spaţiile publice.

20192020

35.000

POR 20142020
AP
4.2/9.1

Idee de
proiect

87.

Reabilitare/Extindere iluminat
public în zonele nou construite

Proiectul vizează crearea unui sistem de
iluminat eficient energetic şi extins pe toată
aria administrativă a Municipiului Suceava.

20182021

2.000.000

POR 20142020,
PI 3.1 C

Studii
elaborate

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

 Gestionarea deşeurilor
Nr.
crt.

Proiect

Buget
estimativ
(euro)

88.

Crearea unui sistem integrat de
colectare selectivă

Proiectul are în vedere crearea unui sistem
integrat de colectare selectivă, de la sursă
până la reciclare (amenajare locaţii
subterane de amplasare a pubelelor;
racordarea la canalizare a punctelor de
colectare a deşeurilor menajare; distribuirea
de saci menajeri pe tipuri de deşeu colectat
cu etichete de tip cod de bare, nominal pe
titular de imobil, într-un sistem de
identificare de gen cod de bare pentru
monitorizarea colectării selective).

20182023

3.000.000

POIM 20142020 AP
3.1
Buget local

Fişă de
proiect

89.

Amenajarea de locuri pentru
depozitarea deşeurilor
nemenajere

Proiectul are în vedere crearea/amenajarea
de locuri pentru depozitarea deşeurilor
biodegradabile compostabile, a deşeurilor
rezultate din activitatea de construcţii,
depozitarea nămolurilor rezultate din staţia

20172020

2.500.000

POIM 20142020 AP
3.1
Buget local

Fişă de
proiect
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de epurare, pentru depozitarea nămolurilor
rezultate din staţia de epurare şi pentru
depozitarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice (DEEE) de volum mic.
90.

Organizarea de campanii de
conştientizare a populaţiei

Proiectul vizează organizarea de campanii de
conştientizare a populaţiei cu privire la
importanţa colectării selective a deşeurilor
direct de la sursă (materiale de promovare,
conferinţe de presă, campanii în şcoli etc.).

PPP

20172023

20.000

Buget local

Idee de
proiect

 Infrastructură urbană
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimati
v
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectul
ui

91.

Centru multifuncţional Arta – Iţcani

Proiectul are în vedere reabilitarea clădirii
fostului cinematograf din cartierul Iţcani şi
transformarea
acesteia
în
complex
multifuncţional
în
vederea
dezvoltării
durabile şi echilibrate a municipiului Suceava.
Principalele activităţi vizate: construcţie /
reabilitare / modernizare clădire fostul
cinematograf din cartierul Iţcani, inclusiv
construcţie/reabilitare/modernizare utilităţi
de bază la scară mică (gaze, electricitate,
apă, salubritate); recompartimentare interior
clădire; dotarea cu echipamente specifice;
amenajare curte/teren aferent clădirii (acces
şi parcări, spaţii verzi, loc de joacă);
construcţia/reabilitarea/modernizarea
străzilor de importanţă secundară, inclusiv
trotuare, piste pentru biciclişti, alei
pietonale, căi de acces (în limita şi în acord
cu specificaţiile ghidului).

20192021

1.250.0
00

POR 20142020 PI 4.3

Studii
elaborate

92.

Centru
multifuncţional/educaţional/cultural

Transformarea Uzinei de tratare a apei
Dragomirna
în
centru
multifuncţional,

20202022

1.700.0
00

POR 20142020 PI 4.3

Idee de
proiect
23

– Uzina de tratare a apei Dragomirna

educaţional şi cultural.

PI 9.1

93.

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

Proiectul are în vedere amenajarea spaţiului
urban din zonele urbane marginalizate.

20192021

375.000

POR 20142020 PI 4.3
PI 9.1

Idee de
proiect

94.

Revitalizarea spaţiului public urban
din Municipiul Suceava

Proiectul are în vedere amenajarea spaţiului
urban (amenajări spaţii verzi, dotări cu
mobilier urban, wi-fi în spaţiu public etc.) în
vederea creşterii confortului cetăţenilor.

20172023

1.280.0
00

POR 20142020 PI 4.2
Buget local

Idee de
proiect

95.

Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii pieţelor din municipiul
Suceava

Proiectul vizează modernizarea pieţelor
agroalimentare din municipiul Suceava prin
realizarea unor activităţi precum: dotarea şi
asigurarea
facilităţilor
corespunzătoare
pentru funcţionare în bune condiţii a
activităţilor comerciale, organizarea cu
caracter de permanenţă (săptămânal) a
pieţelor în aer liber pentru produse
tradiţionale
şi
producători
locali,
introducerea în cadrul pieţelor a sistemelor
de asigurare a utilităţilor etc.).

20172023

600.000

Buget local
POR 20142020 PI 9.1
Buget local
SEE

Studii
elaborate

96.

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

Elaborarea unei aplicaţii informatice de tip
GIS pentru realizarea Registrului local al
spaţiilor verzi din municipiul Suceava,
aplicaţie ce va conţine date, informaţii şi
planuri privind terenurile definite ca spaţii
verzi şi terenuri degradate, posibil a fi
reabilitate ca spaţii verzi, cu identificarea
stării de viabilitate a vegetaţiei de pe aceste
terenuri, a caracteristicilor ei, a indicatorilor
de cantitate şi calitate afectaţi.

20172018

30.000

Buget local

Studii
elaborate

97.

Aprobarea Regulamentului Local de
Urbanism în cadrul PUG

Regulamentul Local de Urbanism a fost
elaborat împreună cu planul Urbanistic
General, aceste documente sunt în faza de

2017

5.000

Buget local

Continuar
e proiect
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avizare.
98.

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

Elaborarea unui studiu privind impactul
dezvoltării zonei periurbane din punct de
vedere locativ asupra dezvoltării municipiului
Suceava.

2018

50.000

Buget local

Fişă de
proiect

99.

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

Reabilitarea blocurilor de locuinţe din zona
centrală a municipiului Suceava.

20172023

3.800.0
00

POR 20142020
AP 3
Buget local

Idee de
proiect

 Situaţii de risc
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

100. Consolidare albia râului Suceava

Proiectul are în vedere consolidarea malurilor
râului
Suceava
pentru
prevenirea
inundaţiilor.

20182020

2.400.000

POIM 20142020 AP 5

Idee de
proiect

101. Decontaminare şi punere în valoare
zonă depozit de zgură Termica

Proiectul are în vederea realizarea măsurilor
necesare de decontaminare şi ecologizare a
zonei de depozit de zgură.

20182019

1.200.000

POIM 20142020
PI 4.3

Idee de
proiect

102. Decontaminarea terenurilor din
fosta zonă industrială

Proiectul are în vederea realizarea măsurilor
necesare de decontaminare şi ecologizare a
solurilor din zona fosta zonă industrială.

20182019

1.200.000

POIM 20142020
PI 4.3

Idee de
proiect

103. Realizarea planului de zonare
sonora a municipiului Suceava

Realizarea unui studiu privind zonarea sonoră
a municipiului Suceava (identificarea zonelor
cu un nivel ridic de poluare fonică).

20182019

20.000

Buget local

Idee de
proiect
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6. Creşterea calităţii vieţii în vederea reducerii fenomenelor demografice estimate la nivel statistic
 Zonă de agrement/petrecere timp liber
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

104.

Amenajare zonă agrement – Dealul
Mănăstirii Teodoreni

Proiectul are în vedere reconversia şi
refuncţionalizarea unui teren degradat
din municipiul Suceava în vederea
îmbunătăţirii,
revitalizării,
reducerii
poluării aerului şi promovării măsurilor de
reducere a zgomotului în mediul urban.
Implementarea proiectului va genera
reconversia unui teren degradat şi
abandonat din municipiul Suceava în
vederea creării unei grădini publice/parc
cu funcţiuni de zonă de agrement,
recreere şi petrecere a timpului liber
pentru comunitate

20192023

105.

Amenajare zone verzi/ de agrement
în Municipiul Suceava

Proiectul are în vedere amenajarea de
spaţii verzi/zone de agrement pe
terenurile din Municipiul Suceava, inclusiv
de a lungul râului Suceava.

106.

Amenajarea zonei de agrement
Tătăraşi din Municipiul Suceava

107.

108.

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

1.000.000

POR 20142020, PI
4.2

Fişă de
proiect

20192023

2.460.000

POR 20142020
PI 4.2

Idee de
proiect

Obiectivul principal al proiectului este de
a crea o zonă de agrement în zona
Tătăraşi din Municipiul Suceava

20172019

1.370.000

Buget local

Continuare
proiect

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

Proiectul are în vedere reabilitarea
Parcului Şipote, respectiv reabilitarea
infrastructurii pietonale, crearea de
marcaje turistice, panouri de informare
turişti, creare/modernizare sistem de
iluminat urban, amenajare zone de
petrecere a timpului liber.

20182020

360.000

Buget local
Buget
central

Studii
elaborate

Realizare Sală Polivalentă/Complex
Sportiv

Proiectul are în vedere crearea unei
complex sportiv în vederea promovării şi

20202023

12.500.000

Buget local
Buget

Studii
elaborate
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susţinerii activităţilor sportive.

central

109.

Reamenajarea terenurilor şi a bazelor
sportive de la nivelul Municipiului
Suceava

Proiectul vizează reabilitarea şi dotarea
cu elementele constructive necesare a
terenurilor de sport şi a bazelor
sportivelor de la nivelul municipiului în
vederea asigurării condiţiilor necesare
pentru desfăşurarea activităţilor sportive
şi de agrement.

20182023

2.100.000

Buget local

Idee de
proiect

110.

Reabilitarea Parcului situat pe strada
Mărăşti

Amenajarea spaţiului verde din strada
Mărăşeşti, vis-a-vis de Catedrală.

20182019

37.000

Buget local
Buget de
stat/Fondul
de mediu

Idee de
proiect

111.

Crearea de zone verzi/parcuri

Proiectul are în vedere amenajarea
spaţiilor verzi degradate din zonele
urbane marginalizate (Burdujeni Sat,
Iţcani etc.)

20182020

500.000

POR 20142020
AP 9

Idee de
proiect

112.

Modernizare/Amenajarea
de
noi
locuri de joacă în toate cartierele
municipiului Suceava

Proiectul are în vedere identificarea
zonelor/cartierelor care nu dispun de
această facilitate şi a zonelor care au
locuri de joacă dar nu sunt amenajare,
precum şi
amenajarea/modernizarea
locurilor de joacă identificate.

20172020

1.000.000

Buget local

Idee de
proiect

113.

Complex
Ştrand Iţcani

Proiectul vizează executarea lucrărilor de
reabilitare, amenajări şi dotări în vederea
asigurării
condiţiilor
necesare
desfăşurarea activităţilor sportive şi de
recreere la complexul multifuncţional de
agrement şi sportiv Ştrand Iţcani

20192023

1.200.000

Buget local
POR

Idee de
proiect

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

POIM
AP 5

Idee de
proiect

multifuncţional/sportiv

 Siguranţa cetăţenilor
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de
timp

114.

Modernizarea sistemului de
hidranţi de incediu de la
nivelul Municipiului Suceava

Proiectul are în vedere: extinderea reţelei de
hidranţi exteriori de incendiu în zonele şi cartierele
care nu posedă astfel de reţele (Obcini, Iţcani,

20182020

Buget
estimativ
(euro)
400.000

27

Zamca), precum şi înlocuirea hidranţilor subterani
cu hidraţi supraterani, marcarea corespunzătoare
acestora şi asigurarea funcţionalităţii.

Buget local

115.

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

Proiectul are în vedere extinderea reţelei de sirene
de alarmă pentru zonele neacoperite ale oraşului
(cartierul Iţcani, zona străzilor Traian Vuia şi
Cernăuţi, Burdujeni Sat), precum şi reabilitarea,
igienizarea
şi
asigurarea
funcţionalităţii
adăposturilor de protecţie civilă (punct de comandă
Municipal, adăposturi protecţie civilă cartier Zamca
şi Cuza Vodă).

20182020

300.000

POIM
AP 5
Buget local

Idee de
proiect

116.

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

Proiectul are în vedere implementarea unor măsuri
precum: înfiinţarea unui punct de lucru a ISU în
cartierul Burdujeni (clădirea Primăriei Municipiului
Suceava); sistematizarea infrastructurii rutiere în
vederea asigurării căilor de acces pentru
autospecialele de intervenţie pe străzile şi aleile
din cartiere aglomerate, de exemplu în cartierele
George Enescu, Zamca şi Burdujeni; crearea de
locuri speciale de parcare şi staţionare a
autospecialelor de intervenţie ISU în zonele
obiectivelor importante, instituţiilor şi operatorilor
economici mari (şcoli, pieţe, hipermarketuri etc.);
crearea unui plan cadastral în sistem GIS şi punerea
acestuia la dispoziţia ISU.

20172023

5.000.000

POIM
AP 5
Buget local

Idee de
proiect

117.

Extinderea sistemului de
monitorizare video

Proiectul are în vedere extinderea sistemului de
monitorizare video la nivelul întregului spaţiu
administrativ a municipiului Suceava, precum şi
instalarea de camere speciale pentru înregistrarea
numerelor
de
înmatriculare
a
vehiculelor,
amplasarea acestora în intersecţii, la trecerile de
pietoni şi la intrările/ieşirile din municipiu şi
instalarea de camere pentru măsurarea vitezei
instantanee în zonele în care se produc frecvent
accidente rutiere, de exemplu: pe Calea Unirii, în
zona Inspectoratului Şcolar Judeţean.

20172020

2.400.000

POR 20142020
AP 4.1

Fişă de
proiect

118.

“Friend, you abandon me?”

Acţiunile vizate de proiect: semnarea parteneriate

2017-

100.000

Buget local

Fişă de

28

Prietene-mă abandonezi?

durabile între adăposturi / responsabili proiect şi
administraţiile publice şi cabinete medicale care
pot efectua sterilizări; creare parteneriate durabile
cu adăpostul de câini; pregătirea şi realizarea de
campanii de informare.

2018

Fonduri
private

proiect

Prin implementarea activităţilor vizate se are în
vedere estomparea fenomenului câinilor maidanezi
(îngrijirea câinilor fără stăpân şi organizarea de
campanii de educare a populaţiei).
Amenajarea de adăposturi pentru câinii comunitari.

 Capacitate administrativă
Nr.
crt.

Proiect

Scurtă descriere

Orizont
de timp

Buget
estimativ
(euro)

Sursă de
finanţare

Stadiul
proiectului

119.

Crearea birou unic pentru
cetăţeni

Proiectul are în vedere realizarea unui birou
unic care să gestioneze eficient relaţia
cetăţean – autoritate publică locală şi care
să dispună şi de un serviciu de
permanenţă/dispecerat pentru sesizarea
problemelor/urgenţelor

2018

34.000

Buget local

Fişă de
proiect

120.

Descentralizarea activităţii
Primăriei la nivel de cartier

Proiectul are în vederea crearea unor
birouri ale autorităţii publice la nivelul
cartierelor (de exemplu serviciul de taxe şi
impozite). Sunt vizate cel puţin cele două
cartiere importante ale oraşului: Burdujeni
şi Iţcani.

2018-2021

200.000

Buget local

Idee de
proiect

121.

Modernizarea serviciilor oferite
de Primăria Municipiului Suceava

Proiectul are în vedere modernizarea şi
dotarea cu echipamente a direcţiilor şi
serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului
Suceava în vederea eficientizării serviciilor
publice – actualizarea sistemului integrat de
gestionare a documentelor, gestionarea
electronică a tuturor documentelor, soluţii
inovatoare
pentru
o
dezvoltare
instituţională
durabilă,
crearea
unei

2018-2023

1.000.000

POCA
AP 2

Idee de
proiect
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platforme de consultare, implementare şi
monitorizare a rezultatelor proiectelor
implementate de autoritatea publică locală
cu impact asupra creşterii gradului de
interacţiune a serviciilor online oferite de
Primăria Suceava.
122.

Reorganizarea
funcţională
Primăriei Municipiului Suceava

a

Proiectul are în vedere acţiuni precum:
crearea Comisie Tehnico-Economică la
nivelul Primăriei alcătuită din specialişti;
dimensionarea adecvată cu resurse umane şi
crearea unui departament de turism în
cadrul Primăriei Municipiului Suceava;
modernizarea şi recompartimentarea sălilor
de şedinţă din cadrul clădirii Primăriei
Municipiului Suceava.

2018-2020

10.000

Buget local

Idee de
proiect

123.

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

Măsura constă în asigurarea resurselor
necesare funcţionării structurii interne ale
cărei responsabilităţi se axează pe
monitorizarea implementării intervenţiilor
(proiecte/măsuri) stipulate în
PMUD.
Monitorizarea va avea caracter repetitiv,
structura internă va elabora un raport de
monitorizare în fiecare an al perioadei de
implementare.

2017-2023

58.800

Buget local

-

Din PMUD au fost extrase doar proiectele, cu valorile aferente, previzionate până în anul 2023.
Definire stadiul proiectului:
*Studii elaborate – pentru proiect există sau sunt în fază de elaborare documentaţii tehnice.
*Fişă de proiect – propunerea de proiect a fost identificată în cadrul grupurilor de lucru şi a întâlnirilor organizate în
vederea elaborării documentului strategic, iar pentru unele proiecte participanţii au realizat şi transmis fişe de proiect
care cuprind informaţii referitoare la activităţile vizate, obiective generale, potenţiale surse de finanţare, daca se are în
vedere crearea de parteneriate etc. De asemenea, în această categorie au fost incluse și proiectele
identificate/analizate în cadrul altor documente strategice locale/planuri de acț iune.
*Idee de proiect – propunere de proiect rezultată în urma analizei situaţiei existente sau/şi propusă în cadrul grupurilor
de lucru şi a întâlnirilor organizate în vederea elaborării documentului strategic.
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