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   ŞEF PROIECT, 
       arh. Elena Dimitriu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 
 
 

1.1. ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 
 Denumirea lucrării: Plan Urbanistic General al municipiului Rădăuţi 
 Elaborator:   S.C. HABITAT PROIECT S.A. IAŞI 
 Număr proiect:  15404 / 2008 
 Beneficiar:   Consiliul Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava 
 Perioada elaborării: trimestrul I – trimestrul II,  2008   
 
 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
 
 Elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Rădăuţi, reprezintă 
strategia, cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ- teritoriale şi 
corelarea cu strategiile elaborate în cadrul planificărilor spaţiale: Planul Naţional de 
Dezvoltare, Programul Operaţional Regional, Planul de Dezvoltare Regională Nord – 
Est şi Strategia de Dezvoltare a judeţului Suceava, toate pe perioada 2007- 2013. 
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 Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 
 Durata de valabilitate a lucrării este de 10 ani, dacă pe parcurs nu apar elemente 
importante de dezvoltare care necesită actualizare, conform GP 038/1999 privind 
Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG. 
 P.U.G. se elaborează în scopul: 

 Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 
dezvoltare urbanistică a localităţilor;  

 Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;  
 Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi 

geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit  existent); 
 Evidenţierii fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 
 Creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi 

serviciilor; 
 Fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
 Asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor  de 

urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
 Corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

 Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică 
reglementate prin P.U.G. se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu 
unităţilor teritorial - administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul 
statului sau ale unor întreprinzători. 
 Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic 
General se menţionează: 

 Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 
 Valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 
 Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 
 Stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 

viitoare de dezvoltare; 
 Stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 
 Stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 
 Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 

construire; 
 Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 
  Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 
 Stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 
 Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi 

realizare a construcţiilor. 
 
 În "Caietul de sarcini" şi în Tema-program a Elaborării Planului Urbanistic General 
al Municipiului Rădăuţi, Consiliul Local a formulat solicitări pentru:  

 Reambularea  planurilor topografice; 
 Realizarea balanţei teritoriale a terenului pe tarlale şi parcele; 
 Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 
 Preluarea în PUG şi rezervarea unor amplasamente pentru viitoarele proiecte a 

tuturor programelor aflate în derulare ( PHARE, SAPARD etc.) cât şi a celor  ce 
urmează a fi finanţate din fonduri NAŢIONALE şi ale UNIUNII EUROPENE 
(FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE). 

 Reamplasarea unor dotări din sistemul echipării tehnico – edilitare şi dezvoltarea 
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acestora; 
 Realizarea unor indicatori de locuire la nivelul mediei pe judeţ; 
 Dezvoltarea economică în cadrul industriei mici şi agriculturii; 
 Dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în 

perspectivă, ţinând cont de posibilităţile reale de urbanizare;  
 Instituirea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice şi de arhitectură; 
 Mărirea suprafeţei intravilanului, cât şi îmbunătăţirea zonificării funcţionale a 

acestuia; 
 Corelarea propunerilor privind protecţia mediului cu prevederile Planului Local de 

Acţiune Pentru Mediu, Respectiv cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al 
Judeţului Suceava. 

 Completările intravilanelor şi reconsiderarea utilităţilor în oraşul Rădăuţi,  se vor face 
pe cât posibil în suprafeţe compacte care să faciliteze dotarea cu echipări edilitare de-a 
lungul drumurilor principale care le traversează, cât şi a celor de legătură şi exploatare a 
satelor. Pentru oraşul Rădăuţi se vor lua în considerare următoarele extinderi : 
 Proiectantul va studia teritoriul oraşului Rădăuţi, depistând posibilităţi de introducere în 
intravilan a acelor suprafeţe care corespund, fără restricţii şi fără riscuri în ceea ce priveşte 
posibilităţile de construire, terenuri proprietate ale persoanelor fizice sau juridice. 
 Planul urbanistic general (P.U.G.) orientează aplicarea unor politici în scopul 
construirii şi amenajării teritoriului localităţilor, politici ce îşi propun, între altele, restabilirea 
dreptului de proprietate şi implementarea unor noi relaţii socio-economice în perioada de 
tranziţie spre economia de piaţă şi integrare europeană. 
 
 

1.3. NECESITATEA ŞI SCOPUL LUCRĂRII 
  

Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 
desfăşurării funcţiilor localităţii Rădăuţi, care după anul 1989 cunosc procese noi de 
dezvoltare şi extindere. 
 Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de 
dezvoltare urbanistică a oraşului Rădăuţi, din punctul de vedere al amenajării teritoriului, în 
corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Suceava (PATJ), cu 
prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est şi 
cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) - secţiunile I - V, precum 
şi cu "Strategiile de dezvoltare şi planificare a teritoriului judeţului Suceava", strategii 
elaborate de Consiliului Judeţean Suceava. 
 
 

1.4. DOMENII DE UTILIZARE 
 
 Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna 
Consiliului Local şi a Primăriei oraşului Rădăuţi, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 
 Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea autorizării construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective 
de utilitate publică. 
 
 

1.5. EFECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE SCONTATE 
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 Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin 
găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, 
o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spaţiul 
administrativ; prin lucrările propuse se doreşte facilitarea accesării fondurilor de finanţare 
naţionale şi internaţionale ale U.E. (fonduri structurale şi de coeziune). 
 
 

1.6. BAZA JURIDICĂ 
 
 Planul urbanistic general este elaborat în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, specifice domeniului sau în complementarea acestuia. Dintre 
principalele acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se menţionează: 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legea nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor 
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1430/2005 cu modificări şi completări; 

 Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii; 
 Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 a fondului funciar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 Legea nr. 54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor; 
 Legea nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică; 
 Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 
 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată în M.Of. 201 

din 03.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală; 
 O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265 din 2006; 
 Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 
 SR 13387/1997 Salubrizarea localităţilor.  Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a 

punctelor pentru precolectare. 
 Legea nr. 82/1998 - pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor; 
 Legea nr. 203/2003 republicată în 2005 privind realizarea, dezvoltarea şi 

modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european; 
  Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004; 
 Legea nr. 41/1995 - privind protecţia patrimoniului naţional; 
 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 H.G.R. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
 Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 

Urbaniştilor din România, publicat în M.O.nr. 853/18.10.2006. 
 Codul civil; 
 Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
 Legea nr.363/2006 privind aprobarea PATN - Secţiunea I - Căi de comunicaţie; 
 Legea 171/1997 privind aprobarea PATN - Secţiunea II – Apa; 
 Legea 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea III - Zone protejate; 
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 Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; 
 Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Secţiunea V- Zone de riscuri naturale. 
 Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
 Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 
 H.G.R. nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism 
 H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiective de mobilier urban 
 Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/1998, privind “Normele tehnice privind 

proiectarea  şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicat în M.Of. nr. 
138bis/1998. 

 Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Şefului 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministrului Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului nr. 62/N/19.O/288/1.955 privind delimitarea zonelor expuse 
riscurilor naturale 

 H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

 H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 
inundaţii. 

 H.G.R. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare 
cu apă; 

 H.G.R. 974/2004 privind normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 
a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei 
apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile; 

 H.G.R.  348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice; 

 Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 

 H.G.R. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 
acestei proceduri. 

 
 

1.7. MODUL DE ELABORARE 
 
 La baza elaborării Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Rădăuţi se 
află: 

 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind 
elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”; 

 Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General. 

 Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului 
apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Sreviciului Român de 
Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 
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tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 
 
 

1.8. BAZA ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE, SUPORTUL TOPOGRAFIC 
 

1.8.1. Baza documentară 
 

Planul Urbanistic General reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în 
elaborarea documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare spaţială şi economică a 
oraşului analizate.  

 planurile de amenajare a teritoriului naţional: 
  P.A.T.N. - secţiunile I - V; 
  P.AT.Z.R. Regiunea de Nord - Est ; 

 planurile de amenajare a teritoriului judeţean: 
  P.A.T.Judeţul Suceava 

 planurile urbanistice generale ale unităţii teritorial - administrative: 
  P.U.G.- ul municipiului Rădăuţi, proiect 9669/1999 întocmit de S.C. “Proiect 

Bucovina” S.A. Suceava.  
 
 Surse statistice: 

 Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică  Directia Judeţeană Suceava; 

 Date de la Agenţia de Protecţie a Mediului; 

 Date de la instituţiile furnizoare de utilităţi: R.A.J.A.C., E-ON Gaz, E-ON Electrica, 
etc. 

 Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al oraşului Rădăuţi prin fişele 
tehnice, Registrul Agricol. 

 Obiectivul acestora este punerea în evidenţă a stadiului actual al dezvoltării şi opţiunile 
generale ale amenajării teritoriului în vederea utilizării judicioase a solului, repartizării 
armonioase a activităţilor social - economice, protejării factorilor de mediu şi peisajului. 
 Analiza de detaliu a relaţiilor complexe şi sincrone ce se stabilesc în spaţiul urban 
(reprezentat de oraşul Rădăuţi) se face pe baza a numeroase cercetări de teren, a 
interpretării de date statistice, a caracteristicilor şi funcţiilor economice, a poziţiei geografice, 
dar mai ales în raport cu deplasările pentru muncă şi aprovizionarea cu produse 
agroindustriale. Se utilizează de asemenea date privind gradul de dezvoltare a oraşului, 
modul de utilizare actuală a terenurilor, producţia agricolă şi forţa de muncă la nivel de 
unitate administrativă. 
 
 

1.8.2. Suportul topografic 
 

Suportul topografic al lucrării constă în planşe reactualizate, după cum urmează: 

  încadrarea oraşului Rădăuţi în teritoriu - scara 1: 25.000,  

 Intravilanul  oraşului Rădăuţi - scara 1 : 5000, 

 Ortofotoplanuri – scara 1: 5000, 

 Planuri topografice – trapeze – sc. 1:5000. 
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 CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
 

2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI EVOLUŢIE 
 

2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial – administrative 
 
 Municipiul Rădăuţi este al treilea oraş ca mărime din judeţ, după Suceava şi Fălticeni. 

Localitatea este aşezată în judeţul Suceava, în partea nordică a acestuia, la o distanţă 
de 37 km de oraşul Suceava. Coordonatele geografice ale oraşului sunt 25°54' longitudine 
estică şi 47°51' latitudine nordica. 
 Aşa cum se menţionează şi în P.A.T.J. Suceava, repartiţia şi evoluţia în teritoriu a 
reţelei de localităţi, în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii naturale şi social 
economice din diferite etape istorice. 
 Aşezările au evoluat în principal sub acţiunea factorilor social-economici, dar s-au 
dezvoltat şi sub influenţa mediului natural, a localizării în raport cu posibilităţile de alimentare 
cu apă, cu existenţa unor resurse  (lemn, piatră, loc de cultivat şi de păşunat), a unor 
microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc. 
 Referitor la formarea şi evoluţia aşezărilor menţionăm că actuala reţea este rezultatul 
unui proces istoric, multisecular care atestă continuitatea de locuire a acestui teritoriu din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83lticeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
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cele mai vechi timpuri. Se consideră că actuala configuraţie este moştenită din perioada 
feudală cu completările ulterioare care s-au produs prin defrişări, împroprietăriri, roiri. 
 Fenomenul de extindere tentaculară a vetrelor de sat ia amploare aproape în tot 
judeţul, satele ieşind din perimetrele în care au fost încorsetate şi obligate să se dezvolte prin 
legea sistematizării din 1974. 
  Evoluţia localităţii a fost influenţată în mare parte de condiţiile climaterice: localizarea 
într-o zonă mlăştinoasă împreună cu nivelul ridicat al precipitaţiilor care duceau la inundarea 
frecventă a vechii vetre a satului şi iernile foarte reci, situaţii care au stopat dezvoltarea sa. 

Factorii social-economici care au influenţat negativ dezvoltarea localităţii au fost 
ridicarea mănăstirii Rădăuţi la statutul de episcopie in 1402, lucru ce a încetinit evoluţia spre 
treapta superioară de dezvoltare, trecerea de la sat la târg, şi localizarea în apropierea Curţii 
Domneşti şi a Ocolului Bădeuţi, ceea ce a eclipsat rolul administrativ al Rădăuţiului. 

Dezvoltarea oraşului a avut o evoluţie necontrolată în prima parte a existenţei sale, 
primul început de urbanizare apare abia în secolul XVIII în zona centrală, prin parcelările 
făcute de austrieci, iar partea nordică, care a fost arealul locuit de români s-a dezvoltat ca 
ţesut de tip rural, cu străzi întortocheate, majoritatea păstrându-se şi astăzi. O perioadă de 
timp oraşul a fost împărţit intre cele două comunităţi, cea română şi cea germană, cu două 
administraţii separate. 

Limita oraşului în partea sa sudică era limita proprietăţii mănăstirii Bogdana.  
Construirea liniei ferate prin oraş spre extremitatea sa sudică, pare să-l forţeze spre o 

evoluţie teritorială dirijată spre nord. 
Progresele înregistrate în alte domenii decât cele economice nu au fost de natură să 

impulsioneze dezvoltarea teritorială a oraşului. Chiar şi reforma agrară din 1921-1922 nu a 
extins oraşul, suprafaţa cu care s-a împroprietărit  ne depăşind 500m² de persoană. Această 
dezvoltare a oraşului „in situ” (şi mai puţin prin expansiune teritorială) se observă mai bine în 
partea de sud a oraşului, peste calea ferată, unde lotizările sunt mai vizibile prin caracterul lor 
regulat. Parcelarea terenului situat între strada Volovăţului şi cea a liceului a constituit 
singura creştere teritorială vizibilă, tot în această direcţie conturându-se mai târziu, în epoca 
regimului comunist, cartierul Hipodrom. Interiorul oraşului a avut de suferit o sistematizare 
puternică pe alocuri, locul vechilor case fiind luat de ansamblurile noi de blocuri, evoluţia 
oraşului făcându-se mai mult pe verticală. 

 
 

2.1.2. Fizionomia, forma şi structura localităţii 
 
Analiza fizionomică a ţesutului urban se opreşte la a studia planul oraşului. Planul 

oraşului Rădăuţi posedă o anumită complexitate dată de dezvoltarea spontană peste care se 
suprapun şi câteva trăsături concentrice, principalele străzi întâlnindu-se în centrul oraşului. 
Fizionomia localităţii s-a dezvoltat în legătură directă cu situl şi istoria sa: elemente 
restrictive, cum ar fi mlaştinile şi bahnele prezenţa mănăstirii şi a sediului de Episcopie. 
Apropiindu-ne de perioada contemporană, centrul oraşului tinde tot mai mult spre un 
adevărat centru urban, prin importanţa construcţiilor şi a instituţiilor existente. 

Un simbol istoric cum este biserica Sf. Nicolae ar fi trebuit să influenţeze planul 
oraşului. Acest lucru l-a reuşit doar într-o mică măsură, spaţiul din jurul acesteia fiind destul 
de restrictiv. În perioada ocupării austriece lângă biserică erau amplasate grajdurile 
hergheliei, linia ferată care a fost construită lângă această biserică aducându-şi şi ea 
influenţa asupra dezvoltării localităţii Rădăuţi. 

Centrul oraşului formează un nucleu comercial destul de important, mai ales în urma 
sistematizării care a avut loc în ultimul timp şi care îl pun în evidenţă. El a rămas acelaşi ca 
poziţie de mai multe secole şi datorită faptului că oraşul nu a cunoscut o dezvoltare explozivă 
care să determine apariţia mai multor centre, fie ele şi secundare. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1402
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
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Forma şi structura spaţiului urban a rămas, cu mici excepţii, aceeaşi, convergenţa mai 
multor şosele în oraş favorizând o dezvoltare echilibrată, arterele care leagă oraşul cu 
localităţile vecine doar insinuându-se ca direcţii preferenţiale, fără ca acestea să conducă la 
apariţia de adevărate prelungiri tentaculare. Calea ferată nu a reuşit să impună o dezvoltare 
în lungul ei. Fiind un oraş agricol şi de meşteşugari şi datorită absenţei unei industrii 
puternice, care să alungească oraşul pe anumite direcţii preferenţiale sau o dezvoltare 
teritorială pe toate direcţiile, totul s-a limitat la o dezvoltare spontană şi naturală într-un cadru 
destul de mic, excepţie făcând acele loturi care s-au introdus în urma reformei agrare din 
1921-1922.  (Sursa: Corneliu Iaţu „ Depresiunea Rădăuţilor – Studiu de geografie umană, anul 2002) 
 
 

2.1.3. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în 
evoluţia spaţială a localităţilor  
  

Istoria localităţii se poate împărţi în două perioade de dezvoltare bine individualizate şi 
care coincid cu statutul rural, până în anul 1819 şi statutul urban, după 1819. 

Teritoriul de astăzi al oraşului Rădăuţi, cât şi împrejurimile sale, au fost locuite încă din 
timpurile preistorice. Oamenii au venit la vale de pe dealurile din jur, după retragerea apelor 
şi asanarea mlaştinilor. Pădurile necuprinse ofereau omului preistoric vânat, iar apele, mai 
ales cele din regiunea Ochiurilor, erau pline de peşte. În vadul Suceviţei, lângă fostul sat 
Vadul Vlădichii, precum şi în Vadul Pietros al pârâului Pozin, au fost descoperite primele 
unelte, primele urme ale locuirii pe aceste meleaguri, datând din paleoliticul inferior. În aceste 
locuri s-au descoperit vestigii vechi de aproximativ 5000 de ani care fac parte din cultura 
Cucuteni. 

Prima atestare documentară a localităţii apare în 1392, într-un uric, împreună cu satul 
Olovăţ (Volovăţ). Denumirea sa provine, după spusele unor istorici, de la numele 
proprietarului său Radomir. O altă variantă ar fi şi aceea după care numele Rădăuţi ar veni 
de la latinul Rothacenum, unde romanii, după cucerirea Daciei, ar fi întemeiat aici o puternică 
şi organizată colonie; sau cea de a treia variantă: Rădăuţi provine de la "satul bucuriei" sau 
"satul sfatului" = rada (vezi slavul şi polonezul rada). 

După întemeierea Moldovei, istoria aşezării este marcată de Bogdan care alege, din 
punct de vedere strategic, ca inimă a rezistenţei sale, Valea Sucevei, unde se aflau "satele 
lui Radomir". Din 1359, venind vremuri mai liniştite şi pentru marele voievod Bogdan, a 
început înfrumuseţarea capitalei sale Rădăuţi. În locul unei bisericuţe de lemn, el clădeşte 
Biserica Domnească (Bogdana) cu prispă mitropolitană în interiorul altarului. 

Episcopia ia fiinţă la Rădăuţi în anul 1402, fapt ce încetineşte dezvoltarea aşezării, 
deoarece în cadrul sistemului mănăstiresc de exploatare a pământului ce aparţinea 
mănăstirii există interesul pentru menţinerea în ţinuturile din preajmă a unei populaţii 
aservite, aflate în mare parte în robie. Stagnarea evoluţiei aşezării se datorează şi prezenţei 
apropiate a curţii domneşti şi a ocolului de la Bădeuţi care, vreme de 140 de ani a eclipsat 
Rădăuţiul. 

O perioadă conflictuală ar putea fi perioada 1774-1819, perioadă care coincide cu 
instalarea austriecilor în Bucovina şi se termină cu declararea localităţii ca târg. 

Prima evoluţie importantă şi începerea urbanizării a apărut abia după trecerea sub 
administraţie austriacă în anul 1775, aceasta încurajând imigrarea în număr destul de ridicat 
a coloniştilor. Noua administraţie asanează fosta mlaştină din actuala zonă centrală, 
conducând astfel la dezvoltarea acesteia, aici formându-se viitorul nucleu central, cu funcţiuni 
administrativ-comerciale. Oraşul începe să se transforme dintr-un târg, tipic moldovenesc, 
într-un oraş cu o configuraţie şi imagine urbană diferită de tipicul moldovenesc al zonei, fapt 
ce îl va face pe Nicolae Iorga să afirme: "Rădăuţii dau cu adevărat icoana unui târg galiţian".   
Datorită măsurilor de natură administrativă, economică şi socială, acea parte din Bucovina, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sucevi%C5%A3a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cucuteni
http://ro.wikipedia.org/wiki/1392
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/1359
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bogdana
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
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care alcătuieşte în cea mai mare parte judeţul Suceava, reprezintă una din cele mai 
urbanizate zone ale ţării, ea cuprinzând oraşe şi municipii care s-au dezvoltat în acea epocă 
până la nivelul de localităţi urbane. 

În perioada medievală, Rădăuţi reprezenta un important centru de cultură, mănăstirea 
şi episcopia adăpostind una dintre cele mai vechi şcoli, unde au fost redactate manuscrise de 
valoare, utilizate de în Ţaria Românească şi Moldova. Tot aici se înfiinţează în 1743 a treia 
tiparniţă moldovenească. Începând cu anul 1759 importanţa şcolii se reduce în favoarea celei 
de la Putna devenită "Academie Domnească" şi recunoscută oficial ca şcoală înaltă.  

Odată cu începutul anului 1747 prin dispoziţia domnitorului Ion Ghica Vodă este 
înfiinţată prima şcoală. Dezvoltarea rolului de centru educaţional a început în anul 1774 când 
se înfiinţează şcoala pentru clasele sărace ale societăţii. 

La 1 mai 1792 este investit la conducerea urbei primul funcţionar cunoscut ( primar) 
Adam Friederich Henze, sub îndrumarea căruia are loc prima acţiune de sistematizare, care 
a eliberat zona centrală de pe malurile Topliţei ce aparţineau Episcopiei. 

Odată cu migraţia populaţiei de etnie germană şi evreiască (în majoritatea lor foşti 
soldaţi din armata austro-ungară) a început dezvoltarea sectorului micilor meşteşugari şi 
comercianţi, primul negustor din oraş fiind un evreu, ce şi-a înfiinţat prăvălia în anul 1796. 

În 1812 herghelia împărătească de la Văscăuţi se mută la Rădăuţi, ceea ce va da un 
nou impuls economic aşezării care va deveni renumită pentru târgurile de cai. 

Prin trecerea oraşului la stadiu de târg în 1819, localitatea a căpătat rolul de centru 
economic regional, rol datorat în mare parte târgului săptămânal de vineri ce mijlocea 
schimbul de produse dintre producătorii din zona nordică a Ţării Moldovei şi cei din partea 
sudică, funcţiune care se menţine şi în zilele de astăzi, precum şi două iarmaroace pe an. 

Odată cu trecerea sub administraţia austro-ungară datorită medicilor militari germani a 
început dezvoltarea sectorului sanitar, datorită consultaţiilor pe care aceştia le dădeau 
inclusiv populaţiei civile, la început doar pentru etnicii germani apoi şi pentru restul populaţiei. 

Construirea unor clădiri publice şi o serie de acţiuni de amenajare urbană au început 
încă din prima jumătate a veacului: 

- 1822 se construieşte „Crâşma cea mare”, loc de contact social al elitei  
- În 1825 se construieşte fabrica de hârtie şi are loc înfiinţarea tipografiei I. Kirner. 
- 1823 are loc deschiderea „Drumului cu Plopi” care face prin Frătăuţii Vechi 

legătura cu Cernăuţi care era centrul administrativ al Bucovinei. 
- 1826 se construieşte Biserica Catolică 
- În 1856 este alcătuit planul cadastral  Rădăuţi  
- anul 1852 Rădăuţi este numit oraş, în 1900 el numără 2345 de case. 
- Se construiesc obiective de utilitate publică: sediul Prefecturii – judecătoria de 

azi – în anul 1860, Judecătoria şi penitenciarul în 1862, Templul evreiesc în 
1879, spitalul militar în 1850 transformat în gimnaziu german în 1871 – azi liceul 
„E. Hurmuzachi”, clădirea Primăriei în 1912 – azi hotelul „Nordic”.  

- În 1887 se deschide linia ferată secundară Dorneşti-Rădăuţi- Brodina şi se 
construieşte Gara Mare (1889). 

- În 1912 se dă în exploatare uzina electrică şi se realizează iluminatul public. 
Sfârşitul războiului şi revenirea Bucovinei în 1918 între hotarele fireşti ale României a 

însemnat pentru Rădăuţi un mare efort de refacere şi o nouă etapă de urbanizare. După al 
doilea război mondial au fost dezvoltate parcelări, până în perioada anilor '60-'70 când s-a 
trecut la urbanizare accentuată, prin construirea cartierelor de tip dormitor din fostul manej al 
hergheliei, astăzi cartierul Călăraşi, sau strada Manejului. În perioada anilor '70-'80, oraşul a 
fost sistematizat în partea sudică, prin construcţia cartierului "Hipodrom", peste fostele 
grajduri ale hergheliei. La începutul anilor '80 s-a început sistematizarea în zona actuală a 
cartierului Obor, a cartierului de locuinţe Mihai Viteazu şi au avut loc intervenţii majore în 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1759
http://ro.wikipedia.org/wiki/Putna
http://ro.wikipedia.org/wiki/1747
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ghica
http://ro.wikipedia.org/wiki/1774
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evreu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1796
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zona centrală, prin construcţia locuinţelor colective de pe strada Putnei şi a Magazinului 
General. 
 Oraşul devine municipiu în anul 1994. 

Această zonă se caracterizează prin următoarele elemente: 
 - localizare: pe conul de dejecţie creat la confluienţa râurilor Moldova cu Suceviţa; 

- componenţă: oraşul Rădăuţi şi trupurile aparţinătoare; 
- potenţial fizico-geografic: zonă depresionară plană cu nivel freatic ridicat, soluri cu 

potenţial moderat; 
- potenţial demografic: densitate mare, specifică centrelor urbane, sold natural poyitiv, 

mai mare decât media pe judeţ, potenţial demografic ridicat, cu tendinţă incipientă de 
îmbătrânire; 

- potenţial economic: în profilul economic domină sectorul terţiar: servicii şi comerţ, 
activitatea de construcţiieste mai dezvoltată decât activităţile industriale;  

- accesibilitate: bună, cu infrastructură satisfăcătoare; 
- posibilităţi de dezvoltare: turism, dezvoltarea micii industrii, a serviciilor de bază şi a 

infrastructurii. 
 
 
 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
 

2.2.1. Substratul geologic 
 

2.2.1.1. Aspecte tectono-structurale şi alcătuire petrografică  

 
Din punct de vedere geologic, teritoriul oraşului Rădăuţi aparţine unitǎţii structurale a 

Platformei Moldoveneşti, unitate structurală majoră reprezentând fundamentul părţii central-
nordice a Podişului Moldovei, care se extinde spre sud, probabil până la importantul accident 
tectonic denumit falia Fălciu-Plopana, având o orientare ESE-VNV. Această unitate este 
caracterizatǎ printr-o mobilitate tectonicǎ redusǎ, o structurǎ şi o constituţie litologicǎ relativ 
simple. Spre vest, Platforma Est - Europeană depăşeşte limitele Podişului Moldovei până la 
distanţe care, deocamdată nu pot fi precizate. Soclul platformei este format din roci 
metamorfice (gnaise) şi intruziuni granitice, a căror vârstă a fost determinată ca fiind de circa 
1000 – 1600 mil. de ani, dovedind consolidarea definitivă a sa în proterozoicul mediu. Acest 
fundament se scufundă în trepte pe direcţia NE-SV. 

Fundamentul Podişului Moldovei este acoperit integral de o stivă de depozite 
sedimentare. În cadrul acestei cuverturi s-au putut deosebi mai multe cicluri de sedimentare: 
ciclul vendian superior-devonian, ciclul jurasic-eocen şi ciclul badenian-pleistocen. Fiecare 
ciclu a fost rezultatul unei mari transgresiuni marine, iar între acestea s-au intercalat perioade 
de exondare, când relieful a evoluat subaerian. Dintre toate depozitele cuverturii 
sedimentare, la suprafaţǎ nu apar decât cele din ultimul ciclu, badenian-pleistocen. 
Sedimentarul acestui ciclu se dispune de la NNV-ul spre SSE-ul Podişului Moldovei în fâşii 
mai mult sau mai puţin paralele, în conformitate cu retragerea succesivǎ a apelor marine 
(ulterior lacustre), determinatǎ de ridicarea treptatǎ şi inegalǎ a podişului, mai întâi în NNV şi 
apoi în SSE (Al. Ungureanu, Geografia podişurilor şi câmpiilor României, 1993). 

Primul ciclu sedimentar (vendian superior-devonian) este reprezentat prin prezenţa 
unor gresii cuarţo-feldspatice, microconglomerate cu intercalaţii de siltite şi argile cenuşii 
nisipoase (vendian superior); conglomerate şi gresii cuarţoase, argile şi siltite cenuşii 
(cambrian inferior);  
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Depozitele siluriene apar într-un facies cunoscut în literatura de specialitate sub 
denumirea de “Formaţiunea de Rădăuţi”, având o grosime de 1223 m la Rădăuţi, fiind 
formată din calcare, în partea inferioară, şi argile cenuşii, parţial bituminoase, în rest. 

Devonianul inferior este reprezentat prin depozite calcaroase şi de gresii cuarţoase (C. 
Iaţu, Depresiunea Rădăuţilor – Studiu de geografie umană, 2002).  

Formaţiunile litologice ale celui de-al doilea ciclu de sedimentare sunt reprezentate de 
calcare roşietice, argile şi marne brune, intercalaţii de dolomite şi anhidrite, toate acoperite de 
nisipuri calcaroase şi calcare peletale, apoi gresii şi calcare cu asociaţii de foraminifere, 
microconglomerate, nisipuri cuarţoase, glauconitice, micrite, calcare grezoase, cretoase etc.  

Ultimul ciclu de sedimentare (badenian-pleisocen) este şi cel mai scurt, fiind 
reprezentat de gresii şi nisipuri cu intercalaţii de marne şi calcare (130 m) aparţinând 
formaţiunii detritice sau infradetritice, gipsuri şi anhidrite cu unele intercalaţii de marne, argile 
şi tufuri aparţinând formaţiunii evaporitice şi argile şi marne cenuşii din alcătuirea formaţiunii 
argilo marnoase cuarţoase (C. Iaţu, 2002).    

Oraşul Rădăuţi este situat în depresiunea cu acelaşi nume, care aparţine, după cei 
mai mulţi autori, subunităţii Podişului Moldovei numită Podişul Piemontan. Cum în jumătatea 
nordică a Podişului Moldovei aflorează aproape exclusiv depozitele sarmaţianului, în această 
zonă, a Depresiunii Rădăuţilor, spre contactul cu Carpaţii, sarmaţianul apare preponderent 
“într-un facies litoral, fluvio-deltaic, fiind reprezentat prin pietrişuri şi nisipuri” (Al. Ungureanu, 
1993). 

Plasată structural pe o zonă de vorland, Depresiunea Rădăuţilor, face parte, după cum 
consideră geograful V. Băcăuanu, dintr-un şir de “delte sarmatice”, formate în partea de vest 
a Podişului Moldovenesc. Râul Suceava a depus aici prundişurile cărate din aria montană 
înaltă, acumularea fiind favorizată de caracterul de scufundare al zonei.   

Depozitele sarmaţiene de la exteriorul Carpaţilor aparţin bazinului dacic al 
Paratethisului. Litologic, în timpul sarmaţianului s-au acumulat argile, siltite, marne, nisipuri şi 
subordonat gresii, calcare oolitice, calcare biosporitice şi grezo-calcare. Acestea “constituie 
partea finală a suitei sedimentare şi sunt importante prin diferenţele de natură litologică, care 
schiţează unele trăsături ale reliefului” (C. Iaţu, 2002).  

Primului subetaj al sarmaţianul, buglovianului, îi corespund un facies calcaros-recifal şi 
unul detritic, argilo-nisipos. Conform unor foraje efectuate în depresiune, grosimea acestora 
este de circa 900 m. 

Volhinianul se dispune în continuare peste buglovian şi acestuia îi este caracteristică 
acumularea unor depozite fluvio-deltaice de rudite şi nisipuri.   

În pleistocenul mediu superior începe conturarea unui relief asemănător ca morfologie 
cu cel actual, această perioadă fiind reprezentată în partea sa superioară de depozite 
deluvial-proluviale ce pot atinge câţiva metri grosime. 

Depozitele holocene din lunca Sucevei şi Suceviţei sunt de natură aluvială fiind 
alcătuite din pietrişuri şi nisipuri (C. Iaţu, 2002). 

“Depozitele de suprafaţă nu au rămas însă orizontale, ci au suferit în mod direct 
efectul ridicării basculante a întregii regiuni, care a avut loc în partea finală a terţiarului şi în 
cuaternar, determinând înclinarea generală a stratelor cu 4 – 12 m/km” (Al. Ungureanu, 
1993), într-un monoclin orientat NNV – SSE. 

 
Resurse minerale. Specificul geologic al regiunii face ca resursele subsolului să fie 

puţine şi legate strict de cuvertura sedimentară ce acoperă fundamentul. Calitativ, mai mare 
importanţă o au argilele, nisipurile şi pietrişurile. 

Din argilele bugloviene prezente în depresiune se obţine vestita ceramică neagră de 
Marginea. 

Nisipurile şi pietrişurile, poate cele mai importante resurse ale depresiunii, apar în 
asociere în aluviunile şi terasele Sucevei şi Suceviţei şi sunt exploatate la Gălăneşti, Milişăuţi 
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ş.a. În funcţie de granulometrie, aceste depozite diferă de la o zona la alta. Sunt utilizate la 
obţinerea mixturilor asfaltice pentru drumurile din zonă. Balastul de pe râul Suceava este 
folosit ca agregat pentru betoane, terasamente de căi ferate şi drumuri. 

De menţionat este şi identificarea la circa 100 m adâncime, în preajma localităţilor 
Marginea şi Volovăţ, a unor strate foarte subţiri de cărbune, fară importanţă economică (C. 
Iaţu, 2002). 

 
 

 2.2.1.2. Caracteristici geotehnice 
 
 a) Stratificaţia terenului de suprafaţă  
 În litologia de suprafaţă se remarcă prezenţa depozitelor aluvionare aşezate pe 
fundamentul algilo-marnos situat la 10 - 12 m adâncime. Aceste depozite prezintă două 
orizonturi: 

- unul superior cu granulometrie fină reprezentat de nisipuri prăfoase inundate, slab 
portante; 

- un strat inferior compus din materiale cu granulometrie grosieră (pietrişuri şi 
bolovănişuri amestecate cu nisip). 

 
b) Apa subterană 

 Nivelul hidrostatic ridicat pune mari probleme pentru fundaţiile construcţiilor. De altfel, 
în preajma râului Topliţa sunt prezente mâluri. Acestea constituie vechi restricţii în extinderea 
localităţii, doar începând cu a doua jumătate a secolului trecut reuşindu-se rezolvarea lor. 
Canalizarea şi alimentarea cu apă au ridicat mari probleme în acest sens. Prin consultarea 
unor studii anterioare, realizate de I. Şandru şi C. Blaj în anii ’50, Corneliu Iaţu (2002) 
constată că oraşul Rădăuţi a fost împărţit într-o “zonă vestică cu izofreate în luna iulie de 2 – 
4,5 m şi în februarie de 3,8 m şi o zonă estică cu izofreate de 0 – 1 m în iulie şi 0 – 2 m în 
februarie”. Era evidentă favorabilitatea mai bună pentru construcţii în zona vestică decât în 
cea estică.  
 c) Adâncimea de îngheţ 
 În conformitate cu STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheţ în zonă este de 1,10 
m. 
 

d) Seismicitate 
 Conform Codului de proiectare seismică P100 din 2006, perioada de control (colţ) a 
spectrului de răspuns este Tc = 0,7s.  
 Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului 
pentru proiectare aG, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, 
plasează oraşul Rădăuţi în zona cu aG = 0,12g. 
 

e) Condiţii de fundare 
 În zona cercetată, în funcţie de litologia terenului, caracteristicile geotehnice ale 
acestuia şi prescripţiile standardelor în vigoare privind adâncimea maximă de îngheţ, s-a 
constatat că orizontul superior al depozitelor aluvionare de suprafaţă, format din materiale 
slab portante, poate suporta sarcini de până la 1 daN/cm2. Pe porţiunile cu argilozitate mai 
mare capacitatea portantă creşte, presiunile ajungând la 1,5 daN/cm2. 
 Orizontul inferior, format din depozite cu granulometrie grosieră, incompresibile, este 
mult mai favorabil amplasării fundaţiilor, putând prelua sarcini de 2,5 – 4 daN/cm2 (după C. 
Iaţu, 2002). 
 Construcţiile se pot funda începând cu adâncimea de aproximativ 1,00 – 1,5 m, după 
epuizarea umpluturilor, pe fundaţii continue şi structură de pereţi portanţi. 
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 Astfel, din punct de vedere constructiv, în intravilanul localităţii se disting două zone: 
- partea de sud şi sud-vest a oraşului, inclusiv zona centrală a oraşului, cu terenuri 

bune de fundare, unde stratul freatic se află la aproximativ 3 m adâncime; 
- partea de nord şi nord-est a oraşului, cu stratul freatic mai aproape de suprafaţă (la 

cca. 1 m), aptă pentru construcţii individuale cu un nivel sau mai multe niveluri.   
 Acest scurt studiu are însă caracter informativ, urmând ca la faza de proiectare a 
documentaţiei de execuţie a clădirilor să se efectueze studii geotehnice aprofundate. 
 
 

2.2.2. Relieful 
 

 Aspecte dimensionale şi morfografice 
 
 Oraşul Rădăuţi este situat în partea central sud-estică a Depresiunii Rădăuţilor, vatra 
sa fiind aşezată în unghiul de confluenţă al râului Suceava cu afluentul său Suceviţa. Această 
depresiune face parte din unitatea mai mare a Podişului Piemontan, care podiş, la rândul 
său, este subunitatea care “se dezvoltă sub forma unei fâşii, relativ înguste şi inegale, în 
lungul contactului vestic al Podişului Moldovei cu Obcinele Bucovinei şi Subcarpaţii Moldovei” 
(Al. Ungureanu, 1993). 
 Depresiunea Rădăuţilor este considerată a fi o depresiune piemontană de contact, 
fiind formată de râul Suceava şi afluenţii acestuia ce coboară din Obcina Mare. Evoluţia 
acestor râuri a influenţat decisiv condiţiile geomorfologice ale zonei, ea punându-şi “amprenta 
asupra reliefului din depresiune şi în mod indirect şi asupra dezvoltării aşezărilor umane” (C. 
Iaţu, 2002). 
 Fiind situată la nord-vest de podişul Sucevei, Depresiunea Rădăuţilor are o suprafaţă 
de circa 627 km2, ocupând sectorul median al râului Suceava, pe direcţia NV – SE 
întinzându-se 35 km, între satele Straja şi Milişăuţi, iar în direcţia V – E, între satele Marginea 
şi Dorneşti, 20 km. Este delimitată de graniţa cu Ucraina la nord, spre care are o oarecare 
deschidere fizico-geografică, Podişul Dragomirnei la est, de masivul Ciungi la sud şi Obcinele 
Bucovinei la vest (C. Iaţu, 2002). 
 Şesul depresiunii este plan, cu o pantă generală aproape constantă pe direcţia NNV 
spre SSV, având valoarea medie de 2%. 
 Activitatea râurilor Suceviţa şi Topliţa a dus, în timp, la formarea unui vast con de 
dejecţie. Municipiul Rădăuţi se grefează pe cadru geomorfologic creat de această formă a 
reliefului de acumulare, la o altitudine cuprinsă aproximativ între 360 – 380 m.  
 Deşi aparent plasată într-o zonă favorabilă unei bune evoluţii teritoriale, prezenţa 
apelor freatice foarte aproape de suprafaţă a constituit multă vreme un factor limitativ pentru 
extinderea localităţii. 
 Cea mai mare altitudine de pe teritoriul Rădăuţiului este cea din Dealul Crucii, situat în 
ENE-ul municipiului – 386,6 m, iar cota cea mai joasă este de 345 m, în lunca Suceviţei, în 
sudul teritoriului, rezultând o energie de relief de 41,6 m.  
 De altfel, planeitatea reliefului este tulburată doar de această excepţie izolată – Dealul 
Crucii – singura formă de relief pozitivă cu pantă mai mare de pe teritoriul Rădăuţi. 
 Încadrarea terenului arabil in clase de pantă este urmatoarea: 
  - 0-2% Suprafaţa: 1750 ha 
  - 2-5% Suprafaţa: 37 ha 
  - 5-8% Suprafaţa: 2 ha 
 

 Tipuri genetice de relief 
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 În funcţie de modul cum au acţionat factorii externi şi rezultatul interacţiunii acestora cu 
factorii interni (geologici), tipologia reliefului se prezintă astfel: 

Relieful sculptural 
 În evoluţia geomorfologică a Depresiunii Rădăuţilor se distinge o fază sculpturală, în 
care are loc conturarea caracterului depresionar al zonei, şi o fază de acumulare. 
 Prima fază s-a desfăşurat pe fondul unor climate diferite, iar reţeaua hidrografică 
foarte activă a dus la declanşarea proceselor de versant, toate acestea făcând posibilă 
conturarea în mare a depresiunii. 
 Datorită slabei înclinări, majoritatea suprafeţelor de teren sunt caracterizate de 
procese geomorfologice neapreciabile, nefiind foarte afectate de eroziuni, procese de 
deplasare în masă etc. Anumite terenuri de pe sectoarele cu înclinare slabă sunt însă 
punctual afectate de eroziunea areolară. Astfel, terenul arabil afectat de eroziune prin apă 
este de 27 ha, iar păşunile afectate ocupă 2 ha. 
 
 Relieful structural este mai puţin reprezentativ pentru zona oraşului Rădăuţi, acesta 
caracterizând mai ales marginile de sud şi est ale depresiunii, unde se dezvoltă fronturi de 
cuestă. 
 Văile Sucevei şi Suceviţei sunt subsecvente, văi obsecvente fiind cele din preajma 
aliniamentelor de cueste. 
 
 Relieful fluvial este reprezentat prin bogatul sistem de terase ale principalelor râuri 
colectoare din zona depresiunii, Suceava şi Suceviţa, precum şi prin glacisuri de acumulare 
(coluviale, proluviale, aluviale), conuri de dejecţie etc. 
 Dealtfel, Corneliu Iaţu (2002) constată în acest sens că “larga răspândire a teraselor 
celor două râuri, prezenţa unor conuri de dejecţie, care, fiind vechi, au permis apariţia unui 
relief terasat cu microforme variate, glacisuri coluviale, proluviale, ostroave, numeroase braţe 
despletite (...) constituie elemente geomorfologice de care aşezările au ştiut să profite în 
momentul când şi-au amplasat vetrele.” 
 Este şi cazul oraşului Rădăuţi, care îşi are vatra pe o parte din cele două mari conuri 
de dejecţie create de Suceava şi Suceviţa. Aceste două conuri se întrepătrund la est de 
Rădăuţi. La nord de Rădăuţi pârâul Pozen formează şi el un important con de dejecţie.  
 Luncile, ca şi terasele celor două râuri s-au format prin adâncirea succesivă în propriile 
conuri de dejecţie.  
 Lăţimea luncilor Sucevei şi Suceviţei variază între 300 – 400 m şi 600 – 700 m. În 
lungul lor apar numeroase braţe şi ostroave parţial ocupate cu vegetaţie specifică. Albia 
adâncită cu 4 -5 m face ca pericolul producerii de inundaţii să fie redus. 
 
 

 Influenţa reliefului asupra drenajului extern 
 

 Dat fiind specificul zonei, cu pantă scăzută şi drenaj lent sau foarte lent, apa este 
prezentă masiv relativ aproape de suprafaţă, ceea ce a dus la formarea de mlaştini. Astfel, 
nivelul hidrostatic ridicat impune realizarea de lucrări suplimentare la fundaţiile construcţiilor. 
 Progresele epocii contemporane au dus treptat la rezolvarea în mare parte de 
deficienţelor legate de această problemă.  
 În istoria sa, oraşul a fost afectat de numeroase inundaţii, iar în împrejurimile sale 
existau  mlaştini, dintre care multe se mai păstrează şi astăzi. 
 În şesurile principale şi în unele sectoare ale celor secundare, drenajul este fie foarte 
lent, cu băltire de 2-3 săptămâni, fie lent cu întârzieri apreciabile, ca în alte sectoare de şes 
sau pe platouri.  
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 Pe puţinele sectoare mai înclinate de vale şi pe versanţi, apa se scurge într-un timp 
relativ scurt. 
 
 

2.2.3. Clima 
 
 Clima ce caracterizează Depresiunea Rădăuţilor este temperat continentală cu nuanţe 
excesive.  Dealtfel, clima Podişului Piemontan în general, şi a Rădăuţilor în special, este 
relativ umedă şi răcoroasă faţă de celelalte subunităţi ale Podişului Moldovei, temperatura 
lunii celei mai calde nedepăşind 20°C, datorită deschiderii relative către nord, pe unde 
masele de aer baltice pătrund uşor. 
 Principalii centrii de acţiune atmosferică care determină anumite stări de vreme în 
partea aceasta a ţării sunt anticiclonul asiatic cu mase de aer uscat şi mai mult anticiclonul 
atlantic cu mase de aer umed, circulaţia la sol canalizându-se, însă, în lungul văii Sucevei.  
 Oraşul Rădăuţi, însă, beneficiază de o oarecare favorabilitate climatică indusă de 
orientarea depresiunii pe direcţia  NV – SE, prezenţa suprafeţelor ocupate de apă şi 
densitatea mai mare a locuinţelor, specifică oraşelor. Acestea fac ca oraşul Rădăuţi să fie 
caracterizat, astfel, de un climat temperat continental moderat. 
  
 Temperatura şi regimul termic 
 Temperatura medie anuală la staţia meteorologică Rădăuţi este de 7,7 °C. 
 Iernile sunt reci cu temperaturi medii de  - 3 °C, iar verile moderate, cu temperaturi de 
17,5 °C. Astfel, Rădăuţi este considerat polul frigului din Podişul Sucevei, de multe ori 
înregistrându-se chiar cele mai scăzute temperaturi din ţară. 
 Media celei mai calde luni, iulie, este de 18,4 °C, iar a lunii februarie (cea mai rece) 
este de - 3°C, atingându-se o amplitudine medie anuală de 21,4 °C. 

Temperatura maximă absolută înregistrată la Rădăuţi a fost de + 37,7 °C, iar cea mai 
scăzută a fost – 32,5 °C, amplitudinea astfel creată fiind de 70,2°C.  
 Temperatura medie zilnică trece de 0°C în general în una din zilele perioadei 1 – 11 
martie şi coboară sub 0°C după 1 decembrie. 
 Îngheţul reprezintă o particularitate relevantă a regimului termic pusă în evidenţă de 
scăderea temperaturii aerului sub 0°C. În timpul anului, frecvenţa cea mai mare a îngheţului 
se semnalează iarna. Data producerii primului îngheţ poate să fie la sfârsitul lunii noiembrie, 
iar a ultimului îngheţ în prima jumătate a lunii aprilie. Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este 
de 140 – 180. 
 Parametrii climatici pe baza cărora se determină perioadele de interdicţie pentru 
aplicarea îngrăşămintelor organice sunt data de apariţie a primului înghet (toamna/iarna) şi 
cea de apariţie a ultimului îngheţ (primăvara). Utilizând seria climatică de referinţă (1961-
1990), pentru oraşul Rădăuţi valorile acestor parametri climatici sunt: 

* Data de apariţie a primului îngheţ 
 - media: 28 octombrie 
 - cel mai timpuriu: 27 septembrie 
 - cel mai tirziu: 19 noiembrie 
* Data de apariţie a ultimului îngheţ 
 - media: 7 aprilie 
 - cel mai timpuriu: 6 martie 

  - cel mai tirziu: 22 mai 
 Începând din luna mai până în noiembrie temperatura medie lunară depăşeşte 10 °C, 
pentru un număr de 160 – 180 zile/an. 
 Temperatura depăşeşte pragul de 5 °C la 1 aprilie, 10 °C în intervalul 21 aprilie – 1 
mai, şi coboară din nou sub 10 °C în intervalul 1 octombrie – 11 noiembrie.  
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Temperatura medie multianuală lunară la staţia 

m eteo ro lo g ica  R ăd ău ţi (1985  - 1995 )
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 Numărul zilelor cu temperatură maximă > 30 °C (zile tropicale) totalizează în medie 8 
zile.  
 Zilele cu temperatură maximă > 25 °C (zile de vară) sunt în număr de 45, cele mai 
puţine din întreg Podişul Sucevei.  
 Toţi aceşti indicatori de temperatură sunt utili pentru determinarea favorabilităţii pentru 
diferite culturi agricole. Astfel, climatul din depresiune impune restricţii culturilor de cereale, 
cultivarea porumbului, de exemplu, fiind riscantă datorită variaţiilor mari de temperatură. 
Apoi, temperaturile minime absolute care coboară sub 0 °C apar şi în luna mai şi chiar la 
începutul lui septembrie, afectând serios culturile de leguminoase şi pomicultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

  (După Corneliu Iaţu, 2002) 
 

 Şi bruma este unul din fenomenele hidrometeorologice cu urmǎri negative care produc 
pagube agriculturii. Frecvenţa brumelor în Depresiunea Rădăuţilor este de 55 zile/an. Prima 
brumă se înregistrază, de regulă, în perioada 20 – 30 septembrie, iar ultima în a doua 
decadă a lunii aprilie. Aceste brume din a doua parte a lunii aprilie şi temperaturile medii 
zilnice sub 0 °C care se produc până în prima jumătate a lunii mai au efecte foarte 
dăunătoare, chiar dezastruoase pentru anumite specii de pomi. 
 În concluzie, putem observa că depresiunea nu oferă cele mai bune condiţii climatice 
dezvoltării anumitor plante, în special porumb şi pomi fructiferi, care, cel mai adesea sunt 
afectate de îngheţul timpuriu. 
 Se remarcă şi prezenţa inversiunilor termice, care fac ca, în luna ianuarie, spre 
exemplu, temperatura în depresiune să fie mai scăzută decât pe Rarău. 
 
 Precipitaţiile, regimul pluviometric şi fenomene hidrometeorologice 
 Valoarea precipitaţiilor medii anuale este de 660 mm/an, însă uneori se înregistrează 
diferenţe de la an la an, de exemplu în anul 1986 căzând doar 346 mm precipitaţii, iar în 
1991 înregistrându-se 810 mm. Media anuală a precipitaţiilor are cea mai mare valoare 
înregistrată în întreg Podişul Sucevei.  
 Cea mai scăzută cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna ianuarie (15,6 mm), 
valoare care, asociată cu temperaturi negative, poate dăuna grav culturilor agricole. Maximul 
de 85,1 mm cade în luna iunie. 
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Precipitaţii medii multianuale la staţia meteorologică Rădăuţi (1985 - 

1995)
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 (După Corneliu Iaţu, 2002) 

 
 Sezonul cel mai bogat în precipitaţii este vara, când cad 44 % din totalul precipitaţiilor 
anuale. “Sfârşitul toamnei, iarna şi începutul primăverii (octombrie - martie), se 
caracterizează prin cantităţi de precipitaţii mici care reprezintă doar 24 % din total” (C. Iaţu, 
2002). 
 Spre deosebire de regimul temperaturilor, regimul precipitaţiilor este mult mai favorabil 
dezvoltării culturilor agricole.  
 Prima ninsoare cade în a doua decadă a lunii noiembrie, iar ultima în intervalul 10 – 15 
aprilie. Numărul zilelor din decursul unui an caracterizate prin precipitaţii sub formă de 
ninsoare este de 40, iar stratul de zăpadă persistă circa 75 de zile/an.  
 Într-un studiu dedicat fenomenului de secetă din Podişul Moldovei, Elena Erhan 
(Fenomenul de secetă în Podişulul Moldovei, 1983) constată că Depresiunea Rădăuţilor este 
regiunea cea mai puţin afectată de secetă din zona studiată, maxim 20 zile pe an.  
 Dintre fenomenele meteorologice legate de precipitaţii ce apar aici, amintim roua şi 
bruma a căror frecvenţă diferă de la un an la altul, şi lapoviţa, poleiul, chiciura, ceaţa şi 
grindina cu frecvenţă mai mică. Roua apare, în decursul unui an în 118 zile, iar numărul 
zilelor cu ceaţă este de circa 30 pe an (C. Iaţu, 2002).  
 Depresiunea Rădăuţilor se remarcă de restul Podişului Moldovei prin diferenţa 
pozitivă, de 70 mm/an, între precipitaţii şi evapotranspiraţie.  
 Umiditatea relativǎ a aerului se plaseazǎ în jurul valorii de 80% pe toată perioada 
anului. 
 
 Dinamica aerului 
 Viteza medie a vântului oscilează între 3,1 şi 4,7 m/s, predominând din direcţia NV 
(31%). 
 Evoluţia şi soarta culturilor agricole poate fi influenţată şi de intensitatea vânturilor şi 
tipul maselor de aer transportate. De exemplu, uneori se produc, pentru scurte perioade de 
timp, vânturi puternice de tipul celor numite “bora”. Alteori, din zona montană coboară, în 
timpul nopţii, brize încărcate cu aer ozonat. 
 În Depresiunea Rădăuţilor are loc şi un fenomen foarte rar pentru România, numit al 
trombelor de aer care se manifestă prin producerea unor mici tornade “cauzate de 
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Durata medie lunară multianuală de strălucire a Soarelui la 

staţia meteorologică Rădăuţi(1985 -1995)
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supraîncălzirea, în timpul verii, a câmpurilor cultivate întinse, prin contrast cu zonele 
înconjurătoare unde se mai păstrează pădurea” (C. Iaţu, 2002). 
 
 Durata medie de strălucire a soarelui este de 2203 ore anual, cu un maxim de 537 
ore în iulie şi un minim de 77 în decembrie. 
 În medie, într-un an se înregistrează 80 – 100 de zile cu cer senin, 110 – 120 cu cer 
noros şi 140 – 160 de zile cu cer acoperit. 
 
                                                                                 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (După Corneliu Iaţu, 2002) 

 În funcţie de necesitatea lor de lumină în decursul diferitelor fenofaze, unele plante 
sunt favorizate de condiţiile din depresiune sau, dimpotrivă, dezvoltarea lor este îngreunată 
de durata prea redusă sau prea mare de strălucire a soarelui. 
 
 Topoclimate 
 Suprafaţa activă artificială a oraşului, emisiile de substanţe nocive în atmosferă, 
clădirile cu înălţimi diferite, unităţile industriale, suprafeţele acoperite cu apă şi spaţii verzi, 
reţeaua stradală mai densă, cu dimensiuni mai mari şi orientări diferite, mai marea 
aglomerare de populaţie etc. determină unele topoclimate urbane caracterizate prin 
încălzirea excesivă a suprafeţelor de asfalt, cărămidă, canalizarea diferită a maselor de aer 
prin formarea de curenţi locali ş.a. De altfel, oraşul îşi crează, prin specificul său, un 
topoclimat caracteristic, diferenţiat faţă de zonele învecinate, de regulă mai favorabil. Apoi, şi 
în interiorul său se definesc mai multe zone caracterizate de topoclimate specifice, în funcţie 
de distanţa lor faţă de zona centrală, poziţionarea faţă de curenţii principali de aer, influenţa 
zonelor limitrofe etc. 
 
 Cunoaşterea caracteristicilor climatice predominante în zona analizată este importantă 
deopotrivă pentru întreţinerea căilor de transport rutier, agricultură, habitat în general, dar şi 
pentru prevenirea eventualelor situaţii de risc cauzate de acestea. 
 
 

2.2.4. Apele de suprafaţă şi subterane 
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 Apele de suprafaţă 
 Depresiunea Rădăuţilor este încadrată în tipul de regim hidric fluvial moderat cu 
alimentare subterană moderată (ape mari de primăvară şi viituri de vară). Foarte multe pâraie 
care străbat depresiunea îşi au izvoarele în freatic, având direcţia de curgere în concordanţă 
cu panta generală a terenului. Este o zonă cu umiditate variabilă, determinată atât de 
condiţiile de relief cât şi de umiditatea climatică, o zonă caracterizată nu de lipsa apei, cât de 
lipsa apei de calitate. 
 Reţeaua hidrografică este destul de densă, determinată fiind de numeroşii afluenţi ai 
celor două râuri principale care drenează depresiunea, Suceava şi afluentul său, Suceviţa. 
 Aşezat pe conul de dejecţie creat la confluenţa acestor principale râuri ale depresiunii, 
teritoriul oraşului Rădăuţi este traversat de râurile Topliţa prin centru, Temnic, Valea Seacă şi 
Pozen în nord şi nord-est. Râul Suceviţa delimitează la sud teritoriul administrativ al 
Rădăuţiului. 
 Suceava şi Suceviţa au debite variabile în timpul anului, cele mai mari volume de ape 
fiind transportate primăvara şi la începutul verii, în luna aprilie înregistrându-se cele mai mari 
debite. Foarte rar, în anii secetoşi, Suceviţa poate seca.  
 Din punct de vedere chimic, apele râului Suceava prezintă un pH alcalin (7,4 – 7,6), 
fiind, la ieşirea din depresiune, bicarbonato-calcice, considerate ideale pentru irigaţii (C. Iaţu, 
2002).  
 În vecinătatea oraşului se păstrează o serie de mlaştini, cea din sud-est fiind chiar 
rezervaţie naturală. Între Rădăuţi şi Milişăuţi sunt prezente o serie de heleştee. 
 Astfel, lungimea totală a râurilor cadastrate pe teritoriul Rădăuţi este de 12.65 km.  
 Perimetrul total al lacurilor cadastrate de pe teritoriul Rădăuţi este de 2.514 km. 
 Cel mai important corp de apă de suprafaţă (lac) de pe teritoriul comunei este lacul - 
Pozen, situat în bazinul Pozen, tip - lac de acumulare. 
 
 
 
 Apele subterane 
 Determinat de condiţiile naturale ale zonei, nivelul apei freatice este foarte ridicat, 
până aproape de suprafaţă, favorizând înmlăştinirile şi defavorizând extinderea localităţilor 
(cum a fost şi cazul oraşului Rădăuţi) şi provocând limitări în ce priveşte terenurile agricole. 
 Apele freatice sunt, astfel, cantonate la adâncimi mici în stratele de pietrişuri şi nisipuri 
din şesurile aluvionare, alimentând din subteran pâraiele din depresiune. Aceste ape freatice 
sunt la rândul lor alimentate de apele din conurile de dejecţie.  
 Prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, o parte a terenurilor afectate de exces de 
umiditate au fost ameliorate şi introduse sau reintroduse în circuitul agricol. 
 Măsurătorile au constatat un debit al apelor freatice de 3 – 5 l/s, la o deviere de 0,5 m 
cu directia de curgere conformă pantei. Din punct de vedere chimic aceste ape sunt sărace 
în săruri şi cu predominarea bicarbonatului de sodiu, ceea ce le face foarte bune ca 
potabilitate (C. Iaţu, 2002). Alimentare lor este preponderent pluvială. 
 În vederea valorificării durabile a bogatelor resurselor de apă freatică de la Rădăuţi, se 
impune evitarea poluării lor şi exploatarea raţională. 
 Apele subterane de adâncime au fost detectate prin sondaje specializate la diverse 
adâncimi şi pe mai multe niveluri, de diferite grosimi. Foraje executate la Rădăuţi au 
constatat prezenţa lor la diferite adâncimi cuprinse între 59 şi 88 m. Acestea prezintă şi o 
importanţă economică, calitatea lor fiind foarte bună, de altfel, în apropiere de Rădăuţi 
realizându-se şi o captare a căror ape sunt utilizate în alimentarea oraşului, având un debit 
ce variază între 500 – 2000 de metri cubi pe zi (C. Iaţu, 2002). 
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2.2.5. Ecosistemele naturale şi antropice 
 
 Ecosisteme de păduri şi pajişti 
 Din punct de vedere biogeografic Depresiunea Rădăuţilor face parte din zona pădurii 
de foioase, dar se suprapune parţial şi peste pădurea mixtă, de fag şi conifere. 
 Conform regionării floristice, teritoriul Depresiunii Rădăuţilor se încadrează regiunii 
fitogeografice eurosiberiene, flora încadrându-se în provincia floristică central-europeană est-
carpatică (Al. Borza, 1960). La Rădăuţi, acest district floristic este reprezentat prin specia 
relictă Spiraea salicifolia şi o buruiană adventivă – Polygonum cuspidatum.  
 Faţă de înfăţişarea anterioară intervenţiei umane, asociaţiile vegetale prezintă 
modificări importante datorate intervenţiei antropice. Acţionând timp îndelungat, omul a reuşit 
să modifice atât structura vegetaţiei, cât mai ales limitele pădurii, prin defrişări masive, în 
favoarea creşterii suprafeţelor ocupate de aşezări, pajişti şi terenuri agricole.  
 Pădurile 
 Oraşul Rădăuţi corespunde etajului altitudinal al pădurilor de foioase, subetajul 
pădurilor de gorun şi amestecuri de gorun cu alte foioase. Defrişările masive din Depresiunea 
Rădăuţilor au facut însă ca treptat, de-a lungul vremii, pădurea să se mai găsească doar pe 
rama mai înaltă a depresiunii. În petice insulare apare fagul (Fagus silvatica), carpenul 
(Carpinus betulus), gorunul (Quercus petraea), stejarul (Quercus robur) şi sporadic, printre 
acestea, teiul (Tilia cordata), jugastrul (Acer campestre), ulmul (Ulmus minor), cireşul 
(Cerasus avium), păr (Pyrus communis). 
 La Rădăuţi, puţinele păduri sunt prezente în luncile Sucevei, Suceviţei şi pâraielor 
afluente. Apar pe ostroave, în petice izolate, fiind formate din salcie (Salix alba), arin (Alnus 
glutinosa), plop (Populus alba). Capacitate lemnoasă a acestor păduri este redusă (3 – 4 
m3/an/ha). 
 La etajele inferioare cresc arbuşti precum Cornus sanguinea, Crataegus monogina, 
Eunymus europaea, Viburnum lantana, Rosa canina. Pentru stratul erbaceu plantele 
caracteristice  sunt Carex pilosa, Carex michelii, Carex brevicollis, Viola reichebachiana, 
Dentaria bulbifera, Asarum europaeum, Melapyrum bihariense, Hepatica nobilis, Galium 
odoratum. 
 Pajiştile 
 Preponderente în asociaţiile din păşuni şi fâneţe sunt păiuşul (Festuca pseudovina, 
Festuca sulcata), firuţa (Poa nemoralis),  iarba câmpului (Agrostis tenuis, Agrostis canina).  
 O importanţă mai mare din punct de vedere furajer au plante ca zâzania (Lolium 
perenne), ghizdeiul (Lotus corniculatus), timoftica (Phleum pratense), trifoiul (Trifolium 
repens, T. pratense), trifoiul mărunt (Medicago lupulina), golomitul (Dactylis glomerata). 
 Vegetaţia hidrofilă, caracteristică bălţilor, mlaştinilor este reprezentată de rogoz (Carex 
rostrata, Carex vulpina), rugina (Juncus conglomeratus), podbalul (Tussilago farfara), 
flocoşica (Holcus lanatus), coada calului (Equisetum arvense), stuful (Phragmites communis) 
şi papura (Typha angustifolia). 
 Dintre plantele medicinale amintim: pătlagina (Plantago lancelota, P. media, P. Major), 
cioboţica-cucului (Primula officinalis), coada-şoricelului (Acchilea milefolium), cimbrişor 
(Thymus glabrescens), menta (Mentha longifolia, M. aquatica), păpădia (Taraxacum 
officinale), peliniţa (Artemisia maritima), mierea ursului (Pulmonaria officinalis) etc.  
  

Agroecosistemele şi vegetaţia naturală asociată 
 
Vegetaţia cultivatǎ 

 Suprafaţa agricolă a oraşului este de cca. 2000 ha, din care cca. 80 % este arabil. 
Condiţiile pedoclimatice au favorizat în principal cultura cartofului şi porumbului şi secundar 
pe cea a grâului, legumelor şi plantelor de nutreţ, sectorul animalier prinzând din ce în ce mai 
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mult contur. Se mai pretează la a fi cultivate aici: mazărea, fasolea, sfecla de zahăr, rapiţa de 
toamnă, inul fuior. 
 Producţia variazǎ de la an la an atât din cauza condiţiilor climatice cât şi din cauza 
neaplicǎrii în întregime a mǎsurilor agrotehnice corespunzǎtoare unei bune dezvoltǎri a 
plantelor. 
 

 Vegetaţia segetalǎ şi ruderală 
 Acest tip de vegetaţie a apărut şi se dezvoltă datorită activităţii antropice. Vegetaţia 
segetală însoţeşte culturile agricole, iar vegetaţia ruderală se dezvoltă în preajma aşezărilor 
omeneşti şi a drumurilor. 
 Buruienile cele mai frecvente şi mai abundente din culturi sunt urmǎtoarele: volbura 
(Convulvus arvense), pir gros (Cynodon dactylon), mohor (Setaria glauca), întâlnite atât în 
culturile de prǎşitoare cât şi în cele de pǎioase. 
 În culturile de prǎşitoare, cele mai frecvente sunt: Echinochloa cruss galli, Setaria 
glauca, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus (ştir). 
 În culturile de cereale pǎioase, cele mai frecvente buruieni sunt: muştar sălbatic 
(Sinapsis arvensis), Stachys annua, neghina (Agrostema githago), Hibriscus trionum, 
Polygonum convolvulus etc. 
 Pe terenurile umede necultivate (pârloage) este foarte rǎspânditǎ Symphytum 
officinale (plantǎ medicinalǎ). 
 Între plantele ruderale care invadează păşunile, mai comune sunt: ştiriţa          
(Amaranthus retroflexus), urda vacii (Lepidium ruderale), peliniţa (Artemisia austriaca), holera 
(Xanthium spinosum), scaiul de câmp (Eryngium campestre), pălămida (Cirsium arvense), 
iarba şarpelui (Echium vulgare), laptele câinelui (Euphorbia sp.) etc. 
 De natura şi rezistenţa acestor buruieni trebuie sǎ se ţinǎ seama la stabilirea mǎsurilor 
agrotehnice de combatere şi a sortimentului de erbicide utilizate. Acestea trebuiesc distruse 
cu perseverenţǎ deoarece formeazǎ focare de infestare a culturilor.  
 Plantele ruderale sunt asociate, de obicei, unor situaţii locale ale mediului, întâlnindu-
se pe solurile bătătorite din curţi şi din lungul drumurilor (Polygonum aviculare - troscot, 
Matricaria matricarioides ş.a.), în curţi, pe margini de islazuri şi în lungul cărărilor (Rumex 
crispus, Cycoryum intibus, Plantago major, Lolium perene, Prunella vulagaris ş.a.), în grădini 
şi pe lângă garduri (Artemisia annua, Lycium halimifolium), lângă grajduri şi ţarcuri de vite 
(Chenopodium sp., Datura stramonium), în locurile cu gunoaie şi material vegetal în 
descompunere (Arctium lappa, Xanthium strumarium, Sambucus ebulus, Cannabis ruderalis) 
şi în preajma stânelor şi pe islazurile degradate (Carduum nutans, Reseda lutea, Rumex 
acetosa, Veratrum album ş.a.). 
 
  Fauna 
  

Odată cu reducerea suprafeţelor împădurite a scăzut foarte mult şi numărul speciilor 
de animale. Se mai păstrează îndeosebi elemente faunistice specifice culturilor agricole, 
arealelor acvatice şi celor cu exces de umiditate. 
 Cele mai multe specii de faună sălbatică de la Rădăuţi, inventariate conform Legii 
462/2001, anexele 3 şi 4, sunt păsări. Se întâlnesc astfel: Gavia arctica – cufundar polar, 
Botaurus stelaris – buhai de baltă, Ixobrychus minutus – stârc pitic, Egretă alba – egretă 
mare, Ardea purpurea – stârc cenuşiu, Numenius arquata – culic mare, Sterna hirundo – 
chira de baltă, Chlidonias hybridus – chirighiţă cu obraz alb, Picus canus – ghionoaie sură, 
Dendrocopos syriacus – ciocănitoare de grădini, Dendrocopos medius – ciocănitoare de 
stejar, Lanius collurio – sfrâncioc roşiatic, Lanius minor – sfrâncioc cu frunte neagră, 
Tachybaptus ruficollis – corcodel mic, Accipiter nisus – uliu păsărar, Accipiter gentilis – uliu 
porumbar, Buteo buteo – şorecar comun, Falco tinnunculus – vânturel roşu, Falco subbuteo 
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– şoimul rândunelelor, Rallus aquaticus – cârstel de baltă, Numenius arquata – culic mare, 
Larus ridibundus – pescăruş râzător, Larus argentatus – pescăruş argintiu, Cuculus canorus 
– cuc, Strix aluco – huhurez mic, Asio otus – ciuf de pădure, Riparia riparia – lăstun de mal, 
Hirundo rustica – rândunică, Delichon urbica – lăstun de casă, Motacilla alba – codobatură 
albă, Acrocephalus arundinaceus – lăcar mare, Phoenicurus phoenicurus – codroş de 
pădure, Sylvia curruca – silvie mică, Sylvia communis – silvie de câmp, Phylloscopus 
collybita – pitulice mică, Phylloscopus sibilatrix – pitulice sfârâitoare, Parus palustris – piţigoi 
sur, Parus caeruleus – piţigoi albastru, Oriolus oriolus – grangur, Lanius excubitor – sfrâcioc 
mare, Emberiza citrinella – presură galbenă, Fringilla coelebs – cinteză, Fringilla montifringilla 
– cinteză de iarnă, Serinus serinus – cănăraş, Carduelis carduelis – sticlete, Carduelis chloris 
– florinte. 
 Dintre mamifere, mai frecvente sunt rozătoarele – popândăul, căţelul pământului 
(Spalax leucodon), şobolanul (Apodemus agrarius), hârciogul (Cricetus cricetus), iepurele de 
câmp (Lepus europhaeus), şoareci.  
 Dintre reptile remarcăm şopârlele de câmp (Lacerta agilis chersonensis) şi şerpii de 
casă (Natrix natrix). 
 Ihtiofauna este formată îndeosebi din scobar (Chondrostoma nasus), clean, mreana, 
porcuşor, biban (Perca fluviatilis) şi crap (Cyprinus carpio). 
 
 

2.2.6. Solurile 
 
 Factori şi procese pedogenetice 
 
 Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un produs al interacţiunii dintre mediul biotic 
şi abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfăşoară o viaţă intensă şi în care s-a 
stabilit un anumit echilibru ecologic.  
 Formarea solurilor este un proces complex, de lungă durată, care reflectă efectul 
factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici. Procesele de solificare şi evoluţia solurilor 
sunt, aşadar, influenţate de suma factorilor pedogenetici cunoscuţi: rocă, relief, climă, 
vegetaţie şi timp. 
 Solul este alcătuit din: material mineral provenit din dezagregarea şi alterarea rocilor, 
material organic provenit din transformarea resturilor vegetale, apa provenită din precipitaţiile 
atmosferice sau irigaţii şi aer, proporţia în care aceste componente se găsesc în sol 
determinând gradul de fertilitate al solului. 
 Astfel, la formarea şi evoluţia solurilor a stat acţiunea continuă şi diferenţiată a 
factorilor externi şi interni asupra materialului litologic.  
 Rocile influenţează procesul de pedogeneză prin compoziţia lor chimică-mineralogică, 
textură, structură, compactitate, solubilitate. Viteza de desfăşurarea a pedogenezei este mai 
mare pe rocile mai sărace în componente bazice. 
 Relieful, prin particularităţile calitative şi dinamica sa (altitudine, panta, fragmentare, 
expoziţie, procese de deplasare în masă ş.a.), intervine hotărâtor în procesul de pedogeneză 
(I. Bojoi - România. Geografie fizică, 2000). Acest factor are o influenţǎ directǎ determinând 
procesele de eroziune, transport şi depunere a sedimentelor, sortate în funcţie de textura lor. 
 Acelaşi autor constată, apoi, că “altitudinea reliefului se manifestă printr-un control 
generalizat al mediului natural care diversifică toţi factorii pedogenetici şi implicit procesele de 
pedogeneză”, în sensul că relieful influenţează etajarea altitudinală a climei, vegetaţiei, 
hidrografiei, faunei, care, la rândul lor, se răsfrâng asupra procesului de pedogeneză. 
 Clima. Rolul climei începe cu degradarea fizicǎ şi alterarea chimicǎ a rocilor,      
descompunerea materiei organice, spǎlarea sǎrurilor solubile şi continuă cu debazificarea,  
acidifierea şi migrarea coloizilor. 
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 “În condiţiile climatice ale câmpiilor înalte şi ale dealurilor cu umezeală mai mare se 
formează argilă secundară prin alterare, sescvioxizi şi silice care sunt transportate spre 
adâncime; la suprafaţă se diferenţiază un orizont de acumulare a particulelor de nisip şi praf, 
apoi unul intermediar cu argilă şi sescvioxizi şi altul inferior cu săruri carbonatice. Datorită 
vitezei reduse de descompunere, elementele bazice nutritive rămân mai mult timp în litieră, 
iar humusul nu este complet saturat în baze”, observă I. Bojoi (2000), constatând apoi, cu 
referire şi la zona Depresiunii Rădăuţilor, că “climatul baltic accentuează tendinţa de 
podzolire a solurilor în nord-vestul Podişului Moldovei.” 
 Vegetaţia determină formarea humusului în sol, structurarea şi afânarea în         
orizonturile superioare ale acestuia. Eroziunea solului este determinatǎ de gradul de 
acoperire cu vegetaţie. Vegetaţia naturală, sub influenţa pedoclimatului, generează procese 
de bioacumulare. 
 Microorganismele şi fauna din sol îşi aduc şi ele aportul în procesul de pedogeneză 
prin afânare, aerisire, crearea de neoformaţii, amestecul orizonturilor. 
 Prin prezenţa sa peste sau sub anumite limite normale, apa influenţează şi ea evoluţia 
şi starea solului, determinând fie exces, fie deficit de umiditate. Pot apărea, astfel, în funcţie 
şi de zona geografică şi condiţiile de relief, fenomene de gleizare, pseudogleizare, 
înmlăştinire, sărăturare. 
 Timpul. În sol are loc un proces îndelungat de transformare a depozitelor litologice. 
Factorii pedogenetici anterior menţionaţi au, prin ritmica diurnă, sezonieră şi anuală, 
contribuţia lor în evoluţia solului. Atât timp cât nu există modificări majore a unuia sau mai 
multor factori pedogenetici procesul continuă până la stadiul de climax. Gradul de evoluţie 
morfologică indică vârsta solurilor. Solurile sunt clasificate, astfel, în soluri tinere şi mature, 
pentru aceasta fiind folosite şi diverse alte metode conexe (geocronologică, geochimică, 
palinologică, etc). 
 Activitatea antropică se adaugă la toate acestea, influenţând profund starea solului 
în ultima perioadă, fie indirect, prin înlocuirea vegetaţiei naturale cu cea cultivată, cu gama de 
consecinţe diverse asupra humificării, regimului termic al solului ş.a., fie direct şi agresiv, 
distrugând solul prin lucrări agrotehnice defectuoase, poluare, translocări, prin extinderea 
ariei urbane etc. 
  
 Solul este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor factorilor genetici: climǎ, rocǎ, relief, 
ape freatice şi stagnante, vegetaţie şi faunǎ, factorul antropic. Ele se întrepǎtrund şi se 
influenţeazǎ reciproc, prin variaţia lor determinând manifestarea unor procese pedogenetice 
specifice. Aceste procese sunt numeroase şi variate. Unele au dus la dezagregarea şi 
mărunţirea rocii, altele la formarea argilei şi redistribuirea acesteia pe profilul solului, iar altele 
au avut drept rezultat formarea celui mai important component al solului – humusul. 
 Procese de bioacumulare, prin care se îmbogǎteşte partea superioarǎ a solului cu 
humus şi alte substanţe, datoritǎ activitǎţii microorganismelor. Depunerea şi mineralizarea 
resturilor organice a dus la formarea humusului calcic de tip mull, specific cernoziomurilor, 
gleisolurilor molice şi aluviosolurilor molice.  
 Procesele de bioacumulare au un rol de cea mai mare importanţǎ în crearea fertilităţii 
solurilor.  
 Procesele vertice sunt condiţionate de prezenţa argilelor. 
 Procesele de gleizare şi pseudogleizare care apar datorită unui procent mai mare 
de argile fine care constituie materialul parental al solului şi datorită prezenţei apei freatice la 
suprafaţă sau foarte aproape de suprafaţă, în lunci şi pe versanţii mai slab înclinaţi. 
 Excesul de apǎ din sol determinǎ o aeraţie insuficientǎ şi o încetinire a proceselor de 
mineralizare a materiei organice precum şi formarea de compuşi toxici.  
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 Gleizarea apare în condiţiile existenţei permanente în profilul solului a unui strat acvifer 
freatic, când adâncimea acestuia prezintă o oscilaţie de 1 m, iar circulaţia apei freatice este 
foarte lentă din cauza unui material parental argilos. 
 Procesele vermice se datorează faunei din sol. Prin procese specifice micro- şi 
mezofaunei masa profilului de sol îşi modifică structura datorită materialului ingerat, expulzat, 
amestecat sau deplasat de către aceste organisme. 
 Procesele de decarbonatare-recarbonatare. Decarbonatarea are intensităţi diferite 
în funcţie de cantitatea de apă care percolează profilul de sol. Pe fondul existenţei 
sedimentelor mai bogate în carbonaţi şi a intervenţiei antropice brutale, marcată de 
defrişarea vegetaţiei forestiere, s-a produs o recarbonatare intensă cu formarea uneori a unui 
strat de concreţiuni carbonatice dure. Carbonatarea constǎ în îmbogǎţirea cu carbonaţi de 
calciu şi se constatǎ la solurile aluviale. 
 Procesele de eluviere – iluviere constau în spǎlarea (levigarea) de cǎtre apa 
provenitǎ din precipitaţii a compuşilor solubili şi depunerea acestora la diferite adâncimi. Cel 
mai uşor eluviate sunt sǎrurile, în ordinea solubilitǎţii, urmate de unele componente care în 
apǎ nu se dizolvǎ dar trec sub formǎ de particule foarte fine, respectiv substanţele coloidale 
(argilǎ, sescvioxizi de fier şi aluminiu, acizi huminici). 
  

 Clase şi tipuri de sol 
 Din suprafaţa totală de 2379,60 ha a municipiului Rădăuţi s-au cartat 2199,48 ha, care 
reprezintă suprafaţa terenului agricol. 
 Conform Studiului pedologic rezumativ al oraşului Rădăuţi şi pe baza terminologiei 
“Sistemului român de taxonomie a solurilor (SRTS)” elaborat de Institutul de Cercetǎri pentru 
Pedologie şi Agrochimie – Bucureşti, 2003, s-a constat că solurile municipiului Rădăuţi, se 
grupează în 3 clase, iar acestea se subdivid în 4 tipuri şi 29 subtipuri după cum urmează : 

 Clasa Protosolurilor (1256,11 ha – 57,2%), cu tipurile regosol (6,48 ha – 0,3%) şi 

aluviosol (1249,63 ha – 56,9%); 

 Clasa Cambiosoluri (6,16 ha – 0,3%), cu tipul eutricambosol; 
 Clasa Hidrisoluri (937,21 ha – 42,5%), cu tipul gleiosol. 
 
Aluviosolul este dominant pe teritoriul municipiului Rădăuţi, ocupând o suprafaţă de 

1249,63 ha (56,9%),  pe terenurile orizontale ale şesurilor aluviale ale râului Suceava şi 
pârâului Suceviţa. 

Pe teritoriul municipiului Rădăuţi există o reţea de canale, construite cu scopul de a 
drena surplusul de ape de suprafaţă şi de mică adâncime, dar din păcate aceste canale nu 
mai funcţionează, fiind abandonate şi în degradare, iar pe scheletul lor s-a dezvoltat o 
vegetaţie înaltă şi chiar arbuşti, care împiedică scurgerile. 

Din cartarea recent efectuată în octombrie 2005 s-au putut identifica asemenea areale 
cu soluri în profilul cărora se manifestă fenomenul de exces de umiditate. Totuşi, nivelul 
freatic este prezent mai spre profunzime, ceea ce facilitează obţinerea unor producţii agricole 
destul de mari pe solurile acestea în mare parte gleice. 

Suprafaţa acestor soluri gleice este destul de mare – 827,44 ha, adică peste 66% din 
suprafaţa întregului areal al aluviosolurilor (peste 37% din suprafaţa întregului teritoriu 
agricol). 

Clasa cambosolurilor este reprezentată de un singur tip şi acesta izolat pe culmea 
Dealului Crucii, într-un areal de 6,16 ha, adică 0,3% din suprafaţa întregului teritoriu.  

Prezenţa hidrisolurilor pe teritoriul agricol al Municipiului Rădăuţi este frecventă, 
acestea ocupând aproape jumătate din suprafaţa teritoriului (42,5%), acoperind 937,21 ha. 
Tipul reprezentativ, de fapt şi unic este gleiosolul. Acest sol ocupă suprafeţe mai joase ale 
şesului aluvial, acolo unde nivelul freatic a afectat profilul solului în primii 50 cm, dându-i o 
tentă vineţie a cromei. În cazul teritoriului municipiului Rădăuţi, nivelul freatic coborând totuşi 
după construirea reţelelor de canale,  fenomenul  a căpătat un caracter relict. 



290303

0 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

30/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Condiţiile pedogenetice caracteristice sunt, aşadar, cele de apă freatică aflată la 
adâncimi ce depăşesc 1 – 1,5 metri ( la suprafaţă sau aproape de suprafaţă – cazul solului 
gleic, molic, aluvic, histic) pe materialele parentale de origine fluviatilă  cu textură variată , 
predominant fină.  

 
Încadrarea în clase de calitate (bonitarea) 

 Operaţiunea de bonitare reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată 
a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor, de determinare a claselor de calitate pentru 
fiecare folosinţă printr-un sistem de indicatori tehnici şi note de bonitare. 
 Redăm mai jos structura claselor de calitate după nota medie de bonitare naturală pe 
folosinţe: 

 a) Suprafaţa arabilă este de 1.932,75 ha, din care : 
 - clasa I    (81 – 100 puncte) –               - ha (        - %); 
 - clasa II   (61 –   80 puncte) –               -  ha (        - %); 
 - clasa III  (41 –   60 puncte) –     499,11 ha (25,82 %); 
 - clasa IV (21 –   40 puncte) –  1.304,84 ha (67,51 %); 
 - clasa V  (  0 –   20 puncte) –      128,80 ha (6,66 %); 
 
   b)Suprafaţa de livadă este de 0.39 ha, din care : 
 - clasa I    (81 – 100 puncte) –              - ha (        - %); 
 - clasa II   (61 –   80 puncte) –              - ha (        - %); 
 - clasa III  (41 –   60 puncte) –              - ha (        - %); 
 - clasa IV (21 –   40 puncte) –               - ha (        - %); 
 - clasa V  (  0 –   20 puncte) –         0,39 ha (   100 %); 
 
 c)Suprafaţa de păşuni şi fâneţe este de 266,34 ha din care : 
 - clasa I    (81 – 100 puncte) –    57,46 ha ( 21,57 %); 
 - clasa II   (61 –   80 puncte) –  196,03 ha ( 73,60 %); 
 - clasa III  (41 –   60 puncte) –      6,48 ha (2,43 %); 
 - clasa IV (21 –   40 puncte) –      6,37 ha (  2,39 %); 
 - clasa V  (  0 –   20 puncte) –            - ha (      - %); 
 
Încadrarea terenului agricol pe folosinţe în clase de calitate după nota de bonitare medie 
se prezintă astfel: 

- clasa I (81 – 100 puncte)  -    57,46 ha (2,61%); 
- clasa II (61 – 80  puncte)  -  196,03 ha (8,91%); 

 - clasa III (41 -60 puncte)  -    505,59 ha (22,99%); 
 - clasa IV (21 – 40 puncte) - 1.311,21 ha (59,61%); 

- clasa V (0 – 20 puncte)  -  129,19 ha (5,87%). 
 
 Pe terenurile Rădăuţilor s-au descoperit tuburi de ceramică ce au servit în trecut la 
drenarea terenului, în special în zona din Dealul Crucii fapt ce demonstrează că încă din 
secolul XVIII-lea omul a intervenit prin executarea lucrărilor de drenaj prin tuburi închise pe 
diferite soluri luate în cultură şi a căror fertilitate naturală era diminuată datorită condiţiilor 
aerohidrice nefavorabile. Aici s-au executat şi ulterior lucrări de desecare şi drenaj pentru 
coborârea nivelului freatic. 
 În această zonă s-a trecut mai târziu la folosirea terenului ca arabil, din cauza 
excesului de umiditate. Suprafeţe mari de teren sunt folosite şi azi ca fâneţe sau păşuni. 
Folosirea terenurilor ca fâneţe sau păşuni a fost restricţionată şi de condiţiile climatice care 
nu sunt foarte favorabile altor culturi. 
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 Intervenţia omului prin administrarea îngraşămintelor organice şi minerale, coroborată 
cu lucrările de desecare, asanare a mlaştinilor a contribuit la menţinerea şi îmbunătăţirea 
fertilităţii naturale a solului. 
 Tehnologiile noi şi cercetările recente au facilitat introducerea de soiuri selecţionate 
mai productive şi cultivarea de plante care găsesc condiţiile necesare de creştere şi 
dezvoltare. 
 Necunoaşterea stării fizice a solului şi a potenţialului său agricol şi aplicarea unor 
măsuri cu caracter ameliorativ lipsite de consultarea unor studii speciale au făcut şi fac ca 
proprietăţile fizico-chimice ale solului să se înrăutăţească, iar producţiile agricole să scadă. 
 
 
 

2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 
 
 
2.3.1. Încadrarea în teritoriu 

 
 Municipiul Rădăuţi se situează în teritoriu, în depresiunea premontană a podişului 
Sucevei, având un relief relativ plan cu pânza freatică la mică adâncime. 

Aria de influenţă a municipiului Rădăuţi se extinde asupra  aşezărilor rurale situate pe 
cursul superior al râului Suceava, continuând cu cele din Depresiunea Rădăuţilor până la 
Milişăuţi, precum şi cele din zona montană a Obcinilor Bucovinei (Putna şi Suceviţa) 
 În cadrul reţelei de localităţi urbane din judeţul Suceava, oraşul Rădăuţi ocupă locul al 
doilea, împreună cu oraşul Fălticeni, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbanistică şi 
economico-socială.  
 Dezvoltarea oraşului a avut o evoluţie necontrolată în prima parte a existenţei sale, 
primul început de urbanizare apare în secolul XVIII în zona centrală, prin parcelările făcute 
de austrieci, iar partea nordică, care a fost arealul locuit de români s-a dezvoltat ca ţesut de 
tip rural, cu străzi întortocheate, majoritatea păstrându-se şi astăzi. În 1930 Rădăuţi este 
declarat oraş, dezvoltarea lui având loc într-o evoluţie firească şi echilibrată, cu relaţii 
benefice în progresul general al localităţilor rurale din zonă. 
 Municipiul Rădăuţi este situat în partea nordică a judeţului Suceava, la o distanţă de 
37 km de oraşul Suceava, învecinându-se: 

- la nord cu comuna Frătăuţii Vechi 
- la sud cu comuna Volovaţ 
- la est cu comunele Dorneşti şi Satul Mare 
- la vest cu comuna Horodnicul de Sus  
Municipiul Rădăuti se află la o intersecţie de drumuri care ii asigura legătura cu 

localităţile din cadrul depresiunii cu acelaşi nume, cât si către altele din afară. Din oraş 
pornesc radial mai multe drumuri. Astfel, spre Dorneşti şi mai departe spre  Siret (19 km), DN 
17A asigura o legătură apropiata cu DN 2 (E 85), care porneşte de la Marea Baltică spre 
Peninsula Balcanică. Acelaşi drum DN 17A, spre vest, trece peste Obcine, ajunge la 
Campulung Moldovenesc (75 km), unde se intâlneşte cu DN 17,  respectiv E 571 (care leaga 
Europa Centrala de nordul Moldovei), deci un alt drum de importanţă internaţională. 

Pe teritoriul ţării DN 17 A face legatura între Siret– Radauti– Sucevita– Câmpulung 
Moldovenesc.  

Legătura cu Putna (32 km ) este asigurată prin drumul DN 2H care uneşte centrul 
oraşului cu localitatea Horodnicul de Jos. În direcţie opusă, acelaşi drum continuă prin 
Bădeuţi până la intersecţia cu DN 2 (36 Km).  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dorne%C5%9Fti


290323

2 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

32/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Drumul DJ 178C  traversează oraşul de la SV ( localitatea  Volovăţ) spre N (Fratauti), 
asigurand mai departe legatura cu comunele din bazinul superior al Sucevei.  Acest drum 
asigură accesul spre manastirile Arbore (15 km) si Solca (19 km) în direcţia  Volovăţ (5 km).  

Oraşul Rădăuţi se afla la numai 9 km de magistrala feroviară 500 Bucureşti Nord - 
Vicsani (punct feroviar de graniţă ), deoarece la Dorneşti se desprinde o linie ferată ce trece 
prin oraşul Rădăuţi şi se continuă spre Putna, pe valea superioara a râului Suceava, până la 
Nisipitu.  

În vederea identificării şi asigurării posibilităţilor de dezvoltare a localităţilor, se impune 
o studiere atentă în scopul propunerii unui intravilan corespunzător şi a unor variante care să 
suporte unele extinderi în etapele ulterioare. 
 
 

2.3.2. Relaţii în teritoriu 
 
Conform Atlasului României, anul 2006, referitor la potenţialul de atracţie al oraşului, 

oraşul Rădăuţi se află în spaţiul de intensă concurenţă interurbană, deplasările se fac doar 
pentru servicii foarte specializate (universităţi, mari spitale); celelalte deplasări se efectuează 
în funcţie de reprezentările teritoriului ori de avantajele conjuncturale.   

Aria de influenţă a oraşului se extinde asupra a 19 comune, începând cu aşezările 
rurale de pe cursul superior al râului Suceava, continuând cu cele din depresiunea Rădăuţilor 
până la Milişăuţi, precum şi cele din zona montană a Occinelor Bucovinei (Putna şi Suceviţa). 
 Relaţiile în teritoriu ale oraşului Rădăuţi sunt cu: 

 comunele din aria de influienţă: între oraşul Rădăuţi şi comunele învecinate există 
un sistem de relaţii care include relaţii demografice, relaţii economice, social - 
culturale şi relaţii administrative, deplasările pentru muncă, aprovizionarea cu 
produse comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare. 

 cu municipiul Suceava: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru 
învăţământ preuniversitar şi universitar, muncă, servicii specializate din domeniul 
sănătăţii, parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau 
pentru comercializarea de produse agroalimentare.  

 Aceste relaţii sunt facilitate de un transport în comun organizat printr-o reţea de maxi – 
taxi şi microbuze aparţinând unor firme de transport călători private pe DN 2H şi de legătura 
cu magistrala feroviară Bucureşti – Vicşani, ce face legătura între judeţele Iaşi, Suceava şi 
Botoşani.  
 Poziţia geografică a oraşului Rădăuţi este favorabilă sub aspectul posibilităţilor de 
legătură, fiind situată într-o zonă de intens trafic feroviar, de legătură între judeţele Iaşi, 
Suceava şi Botoşani, în acest  context, comuna fiind traversată de magistrala feroviară 
Bucureşti – Vicşani (M 500), linie ferată dublă, electrificată din anul 1981. 
 
 

 Relaţiile economice 
 

Relaţiile economice ale oraşului Rădăuţi cu zona înconjurătoare, şi în special cu 
oraşul Suceava, centrul de judeţ, constituie suportul material al dezvoltării mediului urban. 
Astfel, prin asigurarea cu materii prime pentru unele ramuri industriale din oraş, cu produse 
agroalimentare pentru piaţa urbană, se obţin produsele necesare traiului zilnic al populaţiei; 
în acelaşi timp, oraşul acoperă cu produse industriale necesarul spaţiului rural învecinat.  

Foarte puţină populaţie din zonele înconjurătoare se deplasează în oraş pentru a-şi 
desface produsele agricole (Bădeuţi, Milişăuţi, Satu Mare, Frătăuţii Vechi), aceasta preferând 
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să-şi valorifice produsele în alte judeţe mai îndepărtate: Constanţa, Tulcea, Iaşi. Această 
preferinţă se datorează saturării pieţei locale şi surplusului de produse agricole. 
 În conturarea zonei de influenţă, relaţiile economice au devenit fundamentale, 
realizând legătura materială dintre spaţiul rural şi cel urban. Ele se caracterizează printr-o 
mare complexitate şi printr-o stabilitate ce depăşeşte celelalte tipuri de relaţii. Această 
stabilitate rezultă din relaţiile de complementaritate care există între potenţialul economic al 
oraşului şi cel al zonei înconjurătoare. 
 Între resursele naturale ale zonei adiacente şi industria urbană există o strânsă 
interdependenţă, primele constituind baza de pornire în procesul de dezvoltare industrială a 
oraşului. 

Influenţa sanitară a oraşului este simţită datorită faptului că spitalul din Rădăuţi este 
singurul din regiune de o asemenea mărime, de el beneficiind şi comunele din spaţiul montan 
al Obcinilor. 

Influenţa învăţământului nu este chiar atât de evidentă după 1989 datorită numărului 
mic de licee din Rădăuţi. Liceul de tradiţie “E.A.Hurmuzachi” are prin faima creată cea mai 
mare influenţă din zonă, însă numărul elevilor din mediul rural care îl fregventează este din 
ce în ce mai mic. 

Influenţa administrativă este foarte importantă, chiar dacă oraşul Rădăuţi nu are în 
mod oficial nici o calitate în acest sens. Datorită întinderii mari a judeţului Suceava şi a 
problemelor legate de aplicarea legii fondului funciar, Prefectura judeţului Suceava a luat 
iniţiativa dechiderii unui cabinet prefectoral la Rădăuţi care să deservească populaţia din 
omunele vecine, inclusiv oraşul Siret, toată Valea Sucevei până în Obcinile Bucovinei, dar şi 
oraşul Solca cu comunele vecine. 

Aceste relaţii dau zone de influienţă diferite, uneori aceste zone se suprapun cu 
zonele de influienţă ale oraşelor vecine Solca, Siret, Suceava. 
 

 
 Relaţii demografice 

  
În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forţă de muncă din 

ramurile agricole a determinat intense mişcări de populaţie din zonele rurale ( comunele 
învecinate mici: Ulma, Brodina, Suceviţa, dar şi din comune mari: Vicovu de Sus, Marginea, 
Straja, Bilca, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Milişăuţi) spre oraş, pe de o parte, dar şi migrări 
spre zonele deficitare ale ţării, pe de altă parte.  
 Numărul mic de locuri de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului pentru 
dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul relativ 
modest al dotărilor oraşului au determinat ca o mare parte din tineret să emigreze spre 
oraşele mari sau în ţări din vestul Europei în căutarea unui loc de muncă bine remunerat, 
destinaţiile principale fiind Germania şi Austria. 
 
 
 

2.4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 
 
 
 Situat în depresiunea Rădăuţi, în câmpia delimitată de râurile Suceava şi Suceviţa, la 
o distanţă de aproximativ 37km de municiul Suceava, municipiul Rădăuţi se distinge ca fiind 
timp îndelungat singurul centru urban al depresiunii omonime, cel mai apropiat oraş de 
Rădăuţi fiind Siretul, oraş cu care Rădăuţiul îşi împărţea supremaţia în zonă. Din 2003, este 
declarată oraş localitatea Vicovul de Sus, iar în 2004, devine oraş localitatea Milişăuţi. Deşi 
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în depresiune apar încă 2 noi localităţi urbane, acestea nu deţin încă forţa şi mijloacele de a 
concura Rădăuţiul, care rămâne principalul pol economic al spaţiului depresionar.  

Evoluţia localităţii a fost influenţată în timp atât de condiţiile naturale cât şi de deciziile 
geopolitice. Astfel, în ceea ce priveşte condiţiile naturale, o importanţă deosebită o prezintă 
condiţiile pedologice şi climatice. Astfel, localizarea într-o zonă mlăştinoasă împreună cu 
nivelul ridicat al precipitaţiilor care duceau la inundarea frecventă a vechii vetre de locuire şi 
iernile foarte reci (în timpul iernii au fost înregistrate temperaturi de –35°Celsius), reprezintă 
factori care au acţionat în sens restrictiv asupra dezvoltării.  

Prima evoluţie importantă şi debutul urbanizării a apărut abia după trecerea localităţii 
sub administraţie austriacă, aceasta încurajând imigrarea în număr destul de ridicat a 
coloniştilor. Noua administraţie asanează fosta mlaştină din actuala zonă centrală, 
conducând astfel la dezvoltarea acesteia, aici formându-se viitorul nucleu central, cu funcţiuni 
administrativ-comerciale. Oraşul începe să se transforme dintr-un târg tipic moldovenesc, 
într-un oraş cu o configuraţie şi imagine urbană opusă specificului moldovenesc al zonei. 

Evoluţia oraşului în evul mediu a fost determinată şi de privilegiul de a se ţine aici 
târguri, această funcţie economică explicându-se prin situarea favorabilă a localităţii la 
contactul dintre zona muntoasă şi cea de podiş, determinând ca schimburile comerciale 
dintre producătorii din zona nordică a Moldovei şi cei din partea sudică să aibă loc aici, 
menţinându-se până în prezent. 

Odată cu migraţia populaţiei de etnie germană şi evreiască (în majoritatea lor foşti 
soldaţi din armata austro-ungară) a început dezvoltarea sectorului micilor meşteşugari şi 
comercianţi. 

În prezent, din punct de vedere al potenţialului de atracţie al oraşelor, conform 
Atlasului României 2006, municipiul Rădăuţi face parte din categoria spaţiilor de puternică 
polarizare concurenţială – spaţii de intensă concurenţă interurbană, în care deplasările 
se fac doar pentru serviciile foarte specializate (universităţi, mari spitale); celelalte deplasări 
se efectuează în funcţie de reprezentările teritoriului ori de avantaje conjuncturale. Aceasta 
se explică prin faptul că zona nord-estică a judeţului Suceava cuprinde o reţea densă de 
oraşe reprezentată de localităţile urbane Siret, Vicovu de Sus, Rădăuţi, Solca, Milişăuţi, care 
concurează între ele pentru zonele de influenţă.  

Ca specializare funcţională, conform Atlasului României 2006, oraşul Rădăuţi se 
încadrează în tipul 4, specializarea funcţională fiind reprezentată de activităţi diversificate, 
fără specializare evidentă, acoperind astfel cel mai bine noţiunea de oraş în sensul său cel 
mai banal, acela de localitate cu funcţii multiple.  

Studiul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale municipiului, 
precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de 
dezvoltare economică a municipiului Rădăuţi.  
 În realizarea studiului s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava, date extrase din Registrul Agricol al municipiului Rădăuţi, 
informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în municipiul 
Rădăuţi. 
 
 
 Structura unităţilor economice pe domenii de activitate 
 
 În urma analizei societăţilor economice care funcţionează în municipiul Rădăuţi, pe 
domenii de activitate, se constată următoarele:  
 

DOMENIUL DE ACTIVITATE NR. UNITĂŢILOR 
ECONOMICE 

agricultura si silvicultura 19 
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industrie prelucrătoare 109 

construcţii 134 

Producţia şi distribuţia energiei 
electrice şi termice, gaze şi apă 

3 

comerţ 540 

prestări servicii 423 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
 

Structura activităţilor economice din municipiul Rădăuţi în funcţie de 

n u m ăru l d e  so c ie tăţi eco n o m ice  p e  d o m en ii d e  ac tiv ita te  - 2008

industrie

9%
producerea şi 

distribuţia 

energie i e lectrice  

şi te rmice , gaz şi 

apă

0%

construcţii 

11%

agricultură şi 

silv icultură

2%

prestări servicii

34%

comerţ

44%

 
 
 Din punct de vedere al numărului de unităţi economice funcţionale, sectorul primar, 
reunind activităţi din agricultură şi silvicultură, deţine ponderea cea mai redusă, de doar 2% 
din totalul firmelor din municipiul Rădăuţi. Aceasta înseamnă că activităţile agricole se 
desfăşoară predominant în sistem extensiv, în gospodăriile populaţiei, procentul celor care 
deţin ferme de creştere a animalelor sau asociaţii vegetale fiind foarte redus.  
 Sectorul secundar, reprezentat de industria prelucrătoare şi construcţii, reprezintă 20% 
din totalul societăţilor care funcţionează în municipiul Rădăuţi. Pe domenii, industria deţine 
9% din sectorul secundar în timp ce construcţiile deţin ponderea de 11%.  
 Sectorul terţiar este covârşitor din punct de vedere al numărul de societăţi, deţinând o 
pondere de 78% din totalul unităţilor economice active. Pe domenii, 44% revine comerţului, 
în care sunt active 540 de societăţi, în timp ce, în sectorul prestări servicii, funcţionează 423 
de firme, reprezentând 34% din totalul societăţilor din municipiul Rădăuţi.  
 

Structura unităţilor economice după forma juridică 
 

FORMA JURIDICĂ NR. UNITĂŢILOR 
ECONOMICE   

persoane fizice  398 

asociaţii familiale 91 

S.A.  14 

SRL 719 

COOPERATIVE MEŞTEŞUGĂREŞTI 3 
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SOCIETĂŢI COOPERATIVE  2 

S.N.C. 2 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
 

Structura unităţilor economice din municipiul Rădăuţi după forma juridică - 

2008

SRL

60%

S.N.C.

0%

COOPERATIVE 

MEŞTEŞUGĂREŞ

T I

0%

SOCIETĂŢI 

C O O P E R AT IV E  

0%
persoane fizice 

32%

asociaţii familiale

7%
S.A. 

1%

 
 
 Cea mai mare pondere, din punct de vedere al formei de organizare, o deţin societăţile 
cu răspundele limitată – S.R.L.-urile – care reprezintă 60% din cele 1230 de societăţi care 
funcţionează în municipiul Rădăuţi. Un aspect pozitiv este faptul că mai bine de o treime din 
totalul societăţilor active ale municipiului – 32% - reprezintă persoane fizice – P.F.-uri – şi un 
procent de 7% este deţinut de asociaţiile familiale – A.F. – uri. P.F. – urile şi A.F.- urile 
totalizează 39% din totalul societăţilor din municipiul Rădăuţi, de unde deducem o dinamică a 
micului antreprenoriat, deci un sector al întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltare. IMM-urile 
se caracterizează printr-o mai mare flexibilitate, fiind mai receptive, mai inovative şi mai abile 
în a răspunde cerinţelor consumatorilor, îmbunătăţind competiţia pe piaţă, amplificând cultura 
organizatorică şi creând condiţiile stabilităţii sociale. 
 Societăţile pe acţiuni deţin o pondere foarte redusă, de 1%, în timp ce societăţile 
meşteşugăreşti, societăţile în nume colectiv şi societăţile cooperative au ponderi 
nesemnificative. 
 
 

 2.4.1. Sectorul primar 
 
 Sectorul primar reuneşte activităţile din agricultură şi silvicultură. În municipiul 
Rădăuţi, activităţile desfăşurate în sectorul primar reprezintă, conform diagramei anterioare, 
2% din totalul societăţilor active din oraş. 
 

2.4.1.1. Agricultura 
 

Cu toate constrângerile determinate de condiţiile naturale nefavorabile ale municipiului 
Rădăuţi, agricultura a vizat o diversificare pentru că numai cultura plantelor ar fi însemnat 
foarte puţin. Prezenţa unor ferme în partea de sud a oraşului au asigurat cea mai mare parte 
a producţiei agricole a oraşului.  
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Faptul că 84% din totalul terenului agricol de 2121 ha este reprezentat de terenul 
arabil (în 2006), indică orientarea către cultura plantelor, cea mai mare pondere revenind 
grâului şi cartofului. Şeptelul prezintă fluctuaţii în ultimii ani, conjunctura economică 
defavorabilă punându-şi probabil amprenta. Pe ansamblu, se constată o tendinţă de 
reducere a efectivelor de animale, majoritatea şeptelului fiind concentrat în gospodăriile 
populaţiei. Necesarul de produse nu este asigurat din agricultura practicată în oraş, fiind 
completat din localităţile vecine ale depresiunii sau chiar din zona montană.  

Conform programului de studiere a evoluţiei dinamicii teritoriilor omogene mai mari de 
25 ha CORINE LAND COVER 2000, modul de utilizare a teritoriului în municipiul Rădăuţi (în 
anul 2000) este următorul: 

 

NR.CRT. FOLOSINŢA TERENULUI SUPRAFAŢĂ (HA) 

1. Intravilan 826,6 

2. Păşuni 70 

3. Terenuri acoperite de ape 38,4 

4. Terenuri arabile neirigate 2055 

5. Terenuri cu culturi complexe 133 

6. Zone industrial-comerciale 72,6 

7. Zone de agrement  28 

8. Terenuri neproductive – mlaştini  4,8 

  Sursa: date furnizate de Corrine Land Cover 2000 

 
Ilustrarea grafică a acestor date este prezentată în diagrama următoare: 

Structura modului de folosinţă a terenului - municipiul Rădăuţi - conform 

Corine Land Cover 2000

2%

1%

26%

1%

0%2%
4%

64%

Intravilan

Păşuni

Terenuri acoperite de ape

Terenuri arabile neirigate

Terenuri cu culturi complexe

Zone industrial-comerciale

Zone de agrement 

Terenuri neproductive – mlaştini 

 
 

Din suprafaţa totală de 3230 ha a municipiului Rădăuţi, la nivelul anului 2006, terenul 
agricol ocupa o suprafaţă de 2134 ha, adică 66,06%. Suprafeţele ocupate de diferitele 
categorii de folosinţă agricolă, la nivelul anului 2006, sunt prezentate în tabelul următor:  

 
Modul de utilizare al terenurilor agricole – anul 2006 
 

SUPRAFAŢA AGRICOLA TOTALĂ  2121 

Suprafaţa arabila  1973 

Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole  13 

Suprafaţa - vii si pepiniere viticole  0 
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Suprafaţa - păşuni  81 

Suprafaţa - fâneţe  54 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
 

Structura modului de folosinţă a terenurilor agricole în anul 2006

84%

2%

0%

14%
0%

Suprafaţa arabila Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole 
Suprafaţa - vii si pepiniere viticole Suprafaţa - păşuni 
Suprafaţa - fâneţe 

 
 
Din datele şi graficul anterior se observă că, din totalul de 3134 ha teren agricol, 84% 

reprezintă suprafaţa ocupată terenul arabil. Suprafaţa ocupată de păşuni reprezintă 14% din 
totalul terenului arabil, în timp ce suprafaţa ocupată de fâneţe este mult mai redusă, ocupând 
doar 2% din terenul arabil. Datorită reliefului plan, specific depresiunilor, terenul arabil este 
reprezentativ din punct de vedere al categoriilor de folosinţă agricolă, de unde deducem că 
principalul domeniu agricol este cultivarea plantelor, creşterea animalelor fiind un domeniu 
secundar. 

Municipiul nu deţine suprafeţe cultivate cu pomi fructiferi şi viţă de vie, climatul local 
fiind nefavorabil acestor tipuri de plantaţii. Puţinii pomi fructiferi sunt răspândiţi în gospodăriile 
populaţiei.  
 Evoluţia suprafeţelor categoriilor de folosinţă agricolă - este redată în tabelul şi 
diagrama următoare: 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Suprafaţa agricola totală  2172 2172 2172 2172 2172 2134 

Suprafaţa arabila  1791 1791 1791 1791 1791 1791 

Suprafaţa - livezi si pepiniere 
pomicole  

7 7 7 7 7 7 

Suprafaţa - vii si pepiniere viticole  0 0 0 0 0 0 

Suprafaţa - păşuni  320 320 320 320 320 290 

Suprafaţa - fâneţe  54 54 54 54 54 40 

 Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Pe ansamblu, se observă că, în intervalul 2001 – 2006, suprafaţa agricolă totală s-a 

redus uşor, în 2006 fiind cu 1,75% mai mică decât suprafaţa înregistrată în 2001. Pe 
categorii de folosinţă agricolă, remarcăm că suprafaţa arabilă se menţine constantă, ca şi 
suprafaţa ocupată de livezi. Scăderea suprafeţei agricole totale se datorează reducerii 
suprafeţei ocupate de păşuni (-9,38% în 2006, comparativ cu suprafaţa înregistrată în 2001), 
şi a suprafeţei ocupate de fâneţe (-26% comparativ cu suprafaţa înregistrată în 2001).  
 Analizând comparativ situaţia terenului agricol şi a categoriilor de folosinţă agricolă 
pentru anii 1997 şi 2006 se constată: următoarele: 

 suprafaţa terenului agricol a crescut în 2006 comparativ cu suprafaţa înregistrată în 
1997 cu 2,35%;  

 suprafaţa ocupată de terenul arabil s-a redus în 2006 cu 9,23% faţă de anul 1997; 
 suprafaţa ocupată de fâneţe s-a redus în 2006 cu 26% faţă de anul 1997,  
 suprafaţa ocupată de păşuni a crescut semnificativ în 2006 faţă de anul 1997, 

creşterea fiind de 72,07%, ca urmare a trecerii unor suprafeţe din categoria de folosinţă 
arabil în categoria de folosinţă păşuni (trecerea dintr-o categorie superioară de folosinţă într-
o categorie inferioară);  

 suprafaţa ocupată de livezi deţine cea mai mică pondere din suprafaţa agricolă a 
oraşului Rădăuţi, condiţiile climatice, împreună cu cele pedologice şi hidrice nefiind favorabile 
dezvoltării pomiculturii.  
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Categorii de folosinţă agricolă - comparaţie între anii 1997 
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1997 2121 1973 81 54 13

2006 2172 1791 290 40 7

agricol arabil păşuni făneţe livezi

 
 Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008, Planul 
Urbanistic General al municipiului Rădăuţi 1998 

  
 Autoritatea imperială austriacă a impus amenajarea unei livezi la sud de Rădăuţi, pe 
câteva hectare, cu soiuri adaptate, pe cât posibil, condiţiilor locale. Întreţinerea unei livezi 
implică costuri ridicate dar şi riscul destul de mare de a nu obţine nimic, luând în considerare 
îngheţurile târzii de primăvară şi cele timpurii de toamnă, specifice depresiunii.  

Reiese că, teritoriul municipiului Rădăuţi nu are vocaţie pomicolă, ponderea mare a 
terenurilor arabile orientând-o clar spre cultura plantelor, defavorizată însă de condiţiile 
pedologice, climatice şi hidrice. Aceste restricţii impun o anumită specializare a producţiei 
agricole, în vederea obţinrii unor randamente ridicate (cultura cartofului).  
 
 Incadrarea terenului în clase de favorabilitate şi pretabilitate 
 

Operaţiunea de bonitare reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată 
a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor, determinarea claselor de calitate pentru 
fiecare folosinţă printr-un sistem de indicatori tehnici şi note de bonitare. 

Din punct de vedere al categoriilor de folosinţă a terenului agricol, teritoriul 
municipiului Rădăuţi include majoritar teren arabil şi păşuni.  

Conform Studiului Pedologic al oraşului Rădăuţi, efectuat de Oficiul Judeţean pentru 
Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava, solurile dominante de pe teritoriul municipiului 
Rădăuţi sunt aluviosolurile, din clasa Protosolurilor, care ocupă o suprafaţă de 1249,63 ha, 
adică 56,9% din terenul agricol. Aluviosolurile sunt urmate, ca suprafaţă, de gleiosoluri, din 
clasa Hidrosoluri (937,21ha, adică 42,5% din terenul agricol). Pe suprafeţe restrânse se 
întâlnesc eutricambosolurile, din clasa Cambisolurilor (6,16ha, adică 0,3% din terenul 
agricol).  

Redăm mai jos structura claselor de calitate după nota medie de bonitare naturală pe 
folosinţe:  

a) clase de calitate ale suprafeţei arabile:  
- clasa III (41-60 puncte) - 499,11 ha;  
- clasa IV (21-40 puncte) – 1304,84 ha;  
- clasa V (0-20 puncte) – 128,80 ha.  
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Structura terenului arabil al municipiului Rădăuţi  pe clase de 

ca lita te  d u p ă n o ta  m ed ie  d e  b o n ita re  

26%

67%

7%

clasa III (41-60 puncte) 

clasa IV (21-40 puncte)

clasa V (0-20 puncte) 

 
 Sursa:conform datelor extrase din Studiul Pedologic al Municipiului Rădăuţi, 2008, realizat de 

Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava 

 
b) clase de calitate ale suprafeţei de livadă:  

- clasa V (0-20 puncte) – 0,39 ha;  
Încadrarea folosinţei livadă în clasa de calitate V indică faptul că potenţialul pedologic 

al teritoriului municipiului Rădăuţi nu este adecvat culturilor pomicole.  
c) clase de calitate ale suprafeţei de păşuni şi fâneţe:  

- clasa I (81-100 puncte) – 57,46 ha; 
- clasa II (61-80 puncte) – 196,03 ha;  
- clasa III ( 41-60 puncte) – 6,48 ha;  
- clasa IV (21-40 puncte) – 9,37 ha;  
 

Structura suprafeţelor de păşuni şi fâneţe din municipiul 

R ăd ău ţi p e  c lase  d e  ca lita te  d u p ă n o ta  m ed ie  d e  b o n ita re  

22%2%
2%

74%

clasa I (81-100

puncte)

clasa II (61-80

puncte) 

clasa III (41-60

puncte) 

clasa IV (21-40

puncte)

 
Sursa:conform datelor extrase din Studiul Pedologic al Municipiului Rădăuţi, 2008, realizat de 

Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava 

 
Prezenţa claselor I şi II de calitate pentru categoriile de folosinţe păşuni şi fâneţe 

demonstrează că terenul agricol municipiului Rădăuţi este favorabil acestor categorii de 
folosinţă agricolă.  

Încadrarea terenului agricol pe folosinţe în clase de calitate după nota medie de 
bonitare se prezintă astfel:  
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Încadrarea terenului agricol ale municipiului Rădăuţi pe clase de 
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Sursa:conform datelor extrase din Studiul Pedologic al Municipiului Rădăuţi, 2008, realizat de Oficiul 

Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava 

 
Prin urmare, potenţialul productiv al solurilor aferente terenurilor agricole ale 

municipiului Rădăuţi este destul de redus, deoarece cea mai mare parte a terenurilor gricole 
se încadrează în clasa IV de calitate, solurilor având un grad moderat şi redus de fertilitate şi 
nu permit cultivarea unei game variate de culturi agricole.  
 Zonarea producţiei agricole în raport cu notele de bonitare naturală ale terenurilor, pe 
categorii de folosinţă şi pe culturi are o mare importanţă pentru păstrarea unui echilibru al 
producţiei, pentru folosirea raţională şi maximă a resurselor financiare.  
 

Tipuri şi forme de exploatare a terenului agricol 
 
Evenimentele politice din 1989 au condus la transformări radicale în viaţa economică 

a municipiului. Întreaga suprafaţă arabilă a fost restituită foştilor proprietari prin Legea 
18/1991.  

În prezent, agricultura se orientează înspre noile forme asociative, tendinţă evidentă 
de altfel la nivelul întregului judeţ. Astfel, dintr-o informare a Direcţiei pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală Suceava, rezultă că, în 2007, în judeţul Suceava au fost înregistrate 87 de 
exploataţii agricole nou înfiinţate, numărul total al acestora ridicîndu-se la 455.  

Această reorientare a agricultorilor către asociere se remarcă şi în ceea ce priveşte 
municipiul Rădăuţi. Tot mai mulţi agricultori acceptă practicarea agriculturii pe parcele mari, 
prin arendarea terenurilor aflate în proprietate sau prin închirierea terenurilor de către 
asociaţiile agricole, în vederea obţinerii unor producţii mai mari. În anul 2007 s-au înregistrat 
un număr de 19 contracte de arendare, conform Legii 16/1994 cu modificările ulterioare. 
Pentru un număr de 450 cereri s-au încheiat contracte de închiriere a terenurilor agricole.  

Exploatarea terenurilor agricole pe suprafeţe mari permite obţinerea unor producţii mai 
mari prin utilizarea utilajelor agricole mecanizate precum şi prin aplicarea unor tehnici 
agricole mai avansate. Principalele societăţi şi persoane juridice care deţin terenuri agricole 
în municipiul Rădăuţi sunt următoarele:  

- Societatea Agricolă Bucovina – deţinea în 2007 55 ha teren agricol, din care 35 
ha cultivate cu grâu şi 20 ha cultivate cu cartofi;  

- Parohia “Naşterea Maicii Domnului” – deţinea, în 2007, 0,21 ha teren arabil 
cultivate cu cartofi;  

- Parohia Romano – Catolică – deţinea, în 2007, 0,065 ha teren arabil cultivate 
cu cartofi;  
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- Colegiul “Eudoxiu Hurmuzachi” – 0,20 ha teren arabil;  
- Institutul de Stat pentru Testarea şi Încercarea Soiurilor – avea în proprietate, în 

anul 2007, 9,26 ha teren arabil cultivate astfel: 2 ha grâu, 0,8 ha orzoaică, 2,76 
ha porumb, 1 ha mazăre, 4 ha sfeclă furajeră, 2 ha cartofi;  

- Parohia Greco – Catolică – 0,80 ha plante de nutreţ;  
- Mânăstirea Bogdana – deţine 18,3 ha teren arabil, din care: 1 ha cultură de 

secară, 4 ha orzoaică, 4 ha porumb, 5 ha cartofi, 2 ha varză, 2 ha fâneaţă; 
- Parohia „Sfântul Dumitru” – deţine 5,85 ha cultivate cu grâu; 
- Grupul Şcolar “Andronic Motrescu“ – deţin, în anul 2007, 4,35 ha teren arabil, 

din care 1 ha cultivat cu cartofi şi 3,35 ha cultivate cu grâu;  
- Herghelia Rădăuţi – deţin o suprafaţă de 30 ha teren arabil, cultivate, în 

intervalul 2005 – 2007 cu plante de nutreţ.  
 
În oraşul Rădăuţi există 3 societăţi care se ocupă cu cultivarea legumelor:  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
societăţii  

CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. GAMACON 0113 S.A. Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a 
rădăcinoaselor şi tuberculilor 

2. PRICOB V. 
COSTEL 

0113 A.F. Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a 
rădăcinoaselor şi tuberculilor 

3. PUSAC 
S.ADRIAN 

0113 A.F. Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a 
rădăcinoaselor şi tuberculilor 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 
 Lucrări de amenajare a terenurilor 

 
Având în vedere condiţiile naturale parţial defavorabile ale zonei în care este amplasat 

oraşul Rădăuţi – depresiunea Rădăuţi – condiţii care se manifestă acut mai ales sub forma 
excesului de umiditate a solului, s-a impus necesitatea realizării unor vaste şi complexe 
lucrări de îmbunătăţiri funciare care să amelioreze sau să îmbunătăţească calitatea solurilor 
prin efectuarea de drenaje, amenajamente, desecări.  

Realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare debutează o dată cu venirea populaţiei 
germane şi maghiare în depresiune, însă nu este exclusă realizarea la o scară mai mică a 
acestor tipuri de lucrări şi înainte. Lucrările s-au perpetuat până în timpul regimului comunist 
care acorda o atenţie deosebită recuperării terenului pentru agricultură.  

Astfel, pe teritoriul oraşului Rădăuţi au fost realizate drenaje pe o suprafaţă de 970 ha 
(conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002), 
constituite cu scopul de a drena surplusul de apă de suprafaţă şi de mică adâncime, dar, din 
păcate, în prezent acestea nu mai funcţionează, ele au fost abandonate iar pe scheletul lor a 
crescut vegetaţie şi chiar arbuşi care împiedică scurgerea.  

În anul 2007, pe păşunea municipiului au fost executate următoarele lucrări: 
 zone de adăpare a animalelor;  
 curăţarea păşunii de plantele neconsumabile, pe o suprafaţă de 145 ha; 
 realizarea unui pod pentru asigurarea accesului animalelor la păşunat, în zona Jalcău. 

 
Servicii pentru agricultură 
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 Menţionăm că în municipiul Rădăuţi îşi desfăşoară activitatea Centrul pentru 
Încercarea şi Testarea Soiurilor, Centrul de Protecţie a Plantelor, Centrul de Protecţie şi 
Selecţie a Animalelor.  
 

Îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, pesticide 
 
Se valorifică îngrăşămintele naturale din gospodării. Gunoiul de grajd este 

îngrăşământ (organic natural) utilizat de localnici pentru fertilizarea solurilor. Aplicarea de 
pesticide şi alte substanţe pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se realizează pentru 
culturile de cartof.  

În anul 2007, au fost administrate amendamente în lunile ianuarie–februarie 2007, în 
cantitate de 456160 kg, achiziţionate de la S.C. Azomureş Târgu Mureş. Administrarea 
făcându-se pe o suprafaţă de 114 ha în sole P18, 21, 24, 25, 35, 37, 45, 50, 56, 59, 61. 

Tot în anul 2007, s-au întocmit documentaţii pentru subvenţii acordate în agricultură 
pentru un număr de 66 de gospodării. 

 
 Mecanizarea  
 
 Următorul tabel defineşte o situaţie a mecanizării din agricultură pentru următoarele 
persoane juridice:  
 - Societatea Agricolă Bucovina – 57 ha teren arabil,  
 - Grupul Şcolar Andronic Motrescu – 4,35 ha teren arabil,  
 - Spitalul Municipal Rădăuţi – 0,30 ha teren arabil,  
 - Herghelia Rădăuţi – 28,6 ha teren arabil,  
 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Încercarea Soiurilor – 9,26 ha teren arabil,  
 - Mânăstirea Bogdana – 18,30 ha teren arabil.  
 

UTILAJE 2007 

PERS. JURIDICE 

tractoare  14 

pluguri pentru tractor  10 

motocositoare 2 

cultivatoare 1 

semănători  semănători păioase 4 

semănători prăşitoare  2 

grape  7 

combinatoare 1 

maşini de ierbicidat  2 

maşini de recoltare cartofi  1 

maşini de împrăştiat îngrăşăminte  2 

combine cereale păioase  2 

combine furaje  1 

remorci pentru tractor  9 

căruţe tracţiune animală  10 

   Sursa: date furnizate de Registrul Agricol, Primăria Rădăuţi 

 
Aceste utilaje şi maşini agricole se raportează la o suprafaţă totală de 117,81 ha teren 

arabil aparţinând persoanelor juridice menţionate anterior.  
Nu deţinem date privind numărul utilajelor şi maşinilor agricole aparţinând populaţiei. 

Totalizând numărul de tractoare ale persoanelor juridice menţionate anterior, şi luând în 
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considerare suprafaţa terenului arabil aferent (117,81ha) rezultă că, la nivelul anului 2007, 
gradul de încărcare pentru un tractor era de 8,41 ha/tractor fizic, care indică un nivel al 
mecanizării ridicat, mult mai coborât decât media pe ţară - 55,34 ha arabil/tractor - şi chiar 
mai redus comparativ cu media europeană, de circa 12,7ha arabil/tractor. Acest indicator 
însă nu este întru totul relevant deoarece lipsesc datele privind dotările de utilaje şi maşini 
agricole din posesia populaţiei municipiului Rădăuţi.  

Cu toate acestea, pentru a atinge eficienţa, atât în exploatarea suprafeţelor agricole 
cât şi în exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole (a căror durată de viaţă se prelungeşte 
considerabil dacă se evită supraexploatarea), este necesară atât suplimentarea numărului 
utilajelor agricole cât şi asigurarea diversităţii acestora.  
 În municipiul Rădăuţi îşi desfăşoară activitatea următoarele societăţi care furnizează 
servicii în agricultură:  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
societăţii  

CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. CUMIRON 0240 S.R.L. Activităţi de servicii anexe agriculturii; 
grădinarit peisagistic (arhitectură 
peisageră) 

2. GREEN PEISAGE 0240 S.R.L. Activităţi de servicii anexe agriculturii; 
grădinărit peisagistic (arhitectură 
peisageră) 

3. SEMENIUC N. 
SIMONA-ELENA 

0240 PF Activităţi de servicii anexe agriculturii; 
grădinărit peisagistic (arhitectură 
peisageră) 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 
Producţia vegetală 
 
Fiind una din cele două ramuri importante ale agriculturii, cultura plantelor nu a fost în 

aparenţă atât de marcantă pentru economia depresiunii Rădăuţi, dacă luăm în considerare 
condiţiile naturale parţial nefavorabile, ameliorate abia spre epoca modernă.  

Gradul redus de fragmentare a reliefului municipiului Rădăuţi, terenurile agricole cu 
înclinări mici, sunt factori care determină favorabilitatea pentru agricultură a teritoriului 
municipiului Rădăuţi.  

Conform studiului ICPA Bucureşti – Comune vulnerabile la poluarea cu nitraţi, 2005, 
încadrarea terenului arabil în clase de pantă este următoarea: 
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Structura terenurilor arabile în funcţie de gradul de înclinare

0%2%

98%

 terenuri cu pante 0-2%

terenuri cu pante 2-5%

terenuri cu pante 5-8% 

 
  

Structura terenurilor arabile după gradul de înclinare:  
 suprafaţa terenurilor cu pante cuprinse 0-2%: 1250 ha, 
 suprafaţa terenurilor cu pante 2-5%: 124 ha,  
 suprafaţa terenurilor cu pante 5-8%: 5 ha. 

Aşa cum se observă în imaginea anterioară, 98% din terenul arabil este foarte puţin 
înclinat, aproape plat, încadrându-se în cea mai redusă categorie de pante, 0-2% înclinare. 
Un procent de 2% din terenul arabil se încadrează în clasa de înclinare 2-5%. 

Dimpotrivă, climatul local, cu temperaturi reduse, schimbările climatice din ce în ce 
mai evidente, solurile cu potenţial moderat şi redus de fertilitate, afectate de excesul de 
umiditate, reprezintă factori care acţionează restrictiv asupra culturilor agricole, determinând 
ca gama de plante de cultură să fie mult mai restrânsă comparativ cu alte zone. De exemplu, 
se impune cultivarea unor hibrizi cu perioadă scurtă de coacere (mai ales la porumb), în timp 
ce culturile proteice (mazăre, soia, leguminoase în general), sunt restricţionate de 
temperaturile reduse. 

Alţi factori care influenţează suprafaţa cultivată şi, indirect, producţia agricolă sunt:  
- preţurile mereu în creştere ale serviciilor pentru agricultură (creşterea preţului 

combustibililor – motorina), creşterea preţului îngrăşămintelor chimice, etc.,  
- posibilităţile de valorificare a producţiei agricole (prezenţa unităţilor de preluare şi 

prelucrare a materiilor prime agricole), 
- evoluţia efectivelor de animale şi înfiinţarea de ferme zootehnice – care consumă o 

mare parte a producţiei agricole.  
 Suprafeţele ocupate de principalele plante de cultură în cadrul terenurilor arabile şi 
evoluţia acestor suprafeţe sunt prezentate în tabelul şi diagrama următoare:  
 
 

 2001 2002 2003 

Suprafaţa cultivata cu grâu şi secară  145 651 649 

Suprafaţa cultivata cu porumb boabe  369 141 195 

Suprafaţa cultivata cu cartofi  402 400 210 

Suprafaţa cultivata cu sfecla de zahăr 0 40 0 

Suprafaţa cultivata cu legume  231 50 113 
  Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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În urma analizei diagramei anterioare rezultă că, principalele culturi sunt cele de 

cartof, porumb, grâu. Culturile de sfeclă de zahăr şi legume ocupă suprafeţe mai reduse.  
 
Cultura grâului este una din cele mai vechi din depresiune. Evoluţia suprafeţelor medii 

cultivate cu grâu în diverse perioade este prezentată în diagrama următoare:  
 

 1956-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1997 2001-2003 

suprafaţa medie 
cultivată cu grâu (ha) 

194 66,1 249 249 481,6 

Sursa: Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002, date furnizate de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002, la 

nivel de depresiune, în intervalul 1956 – 1969 s-a înregistrat cea mai mare suprafaţă medie 
cultivată cu grâu. Şi la nivelul municipiului Rădăuţi se păstrează suprafaţa mare a culturii de 
grâu, ceea ce denotă o opţiune determinantă a populaţiei pentru cultura grâului, ştiut fiind 
faptul că grâul este unul din produsele agricole de bază în alimentaţia populaţiei.  

Perioada 1970-1979 coincide cu o scădere drastică a suprafeţei cultivate cu grâu a 
municipiului Rădăuţi, de 66% faţă de intervalul precedent, datorită intervenţiei specialiştilor 
agronomi (sesizarea unor condiţii nefavorabile acestei culturi) şi a unor factori locali. Influenţă 
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au avut şi unii factori de natură agricolă cum ar fi utilizarea asolamentelor, a unor lucrări de 
îmbunătăţiri funciare. Ca urmare, creşterea suprafeţei medii ocupate cu această cultură în 
perioada următoare (1980 – 1989) apare oarecum firească (+73,4%). Totuşi, această 
creştere este, în parte, şi artificială, perioada 1980-1989 caracterizându-se prin dorinţa 
statului roman de a dovedi productivitatea uriaşă a agriculturii române.  

Interesant este faptul că, în următorul interval analizat, 1990-1997, suprafaţa cultivată 
cu grâu a municipiului Rădăuţi se menţine la nivelul intervalului precedent, în timp ce, în cea 
mai mare parte a localităţilor depresiunii Rădăuţi, se înregistrează o reducere semnificativă a 
suprafeţelor cultivate cu grâu. Surprinzător este că, suprafaţa medie cultivată cu grâu în 
intervalul 2001-2003 este cea mai mare, comparativ cu restul perioadelor analizate. Faţă de 
intervalul 1990 – 1997, se înregistrează o creştere de 48,3% a suprafeţei cultivate, cultura 
grâului deţinând astfel cea mai mare suprafaţă din terenul arabil.  

Ca valori anuale, suprafaţa cultivată cu grâu a cunoscut o creştere de 77,7% în 2002 
faţă de anul 2001, în anul 2003 suprafa cultivată menţinându-se relativ constantă – scade 
uşor cu 1,52%.  

Cultura cartofului. Pentru depresiunea Rărăuţilor, deci şi pentru municipiul Rădăuţi, 
cartoful este o cultură de bază, asigurând subzistenţa, mai ales a populaţiei cu resurse 
materiale reduse. Cartoful se numără deci printre culturile de importanţă majoră, atât pentru 
hrana oamenilor, cât şi pentru furajarea animalelor. Este printre cele mai importante culturi 
din punct de vedere economic, fiind singura cultură care asigură şi un profit, cu care pot fi 
susţinute şi celelalte culturi. Este însă o cultură riscantă, determinată de condiţiile climatice, 
dar şi de bolile specifice (mana cartofului), necesitând investiţii mari în tratamente.  

Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002, în 
intervalul 1956 – 1969, municipiul Rădăuţi deţinea una din cele mai reduse suprafeţe 
cultivate cu cartofi din depresiunea Rădăuţilor, mai precis 283ha/an.  

Comparativ cu această valoare, suprafaţa medie cultivată cu cartof în intervalul 2001-
2003 este de 337,3ha/an, cu 16,1% mai mult decât în intervalul 1956 – 1969. Presupunem 
totuşi că, în intervalul 1980-1989, valoarea suprafeţei medii cultivate cu cartofi a fost mult mai 
mare, în intervalul următor,1990 – 1997, fiind vizibile efectele schimbărilor din economia 
agricolă (reducerea mecanizării, necesitatea prestării de muncă fizică). Cum după 1990 doar 
structurile I.A.S.-urilor s-au mai păstrat, în consecinţă, acestea cultivau cele mai mari 
suprafeţe, I.A.S. Rădăuţi fiind cel mai elocvent exemplu în acest sens.  

Din punct de vedere al suprafeţelor anuale, în intervalul 2001 – 2003, suprafaţa 
cultivată cu cartofi a înregistrat o continuă reducere, mai importantă la nivelul anului 2003, 
când suprafaţa se diminuează cu 47,5% faţă de anul 2002. 

Cultura porumbului. Porumbul a deţinut multă vreme supremaţia în ceea ce priveşte 
suprafaţa de teren arabil ocupată. Adaptabilitatea mare şi condiţiile naturale propice acestei 
culturi, dar şi ponderea mare în alimentaţia umană şi animală, au contribuit la cultivarea pe 
suprafeţe mari a acestei plante. Evoluţia suprafeţei medii a culturii de porumb în diverse 
perioade este prezentată în cele ce urmează:  

 

 1956-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1997 2001-2003 

suprafaţa medie 
cultivată cu porumb (ha) 

212 41 351 273 235 

Sursa: Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002, date furnizate de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002, 

din mediile suprafeţelor cultivate în cele 5 perioade analizate reiese o diferenţă destul de 
mare de opţiune pentru cultura acestei plante. Astfel, perioada 1956 – 1969, care coincide cu 
sfârşitul procesului de colectivizare a agriculturii şi debutul agriculturii cooperativizate, este 
caracterizată prin ponderea mare a culturii porumbului, agricultura fiind dominată de culturile 
tradiţionale.  

Perioada următoare, 1970-1979, coincide cu diversificarea cea mai mare a culturilor 
agricole, ceea ce determină, inevitabil, o scădere a suprafeţelor cultivate cu această plantă, 
în oraşul Rădăuţi având loc una din cele mai mari reduceri ale suprafeţei cultivate cu această 
plantă din depresiunea Rădăuţilor, de 80,7%.  

Intervalul 1980-1989 se remarcă prin faptul că acum, suprafeţele cultivate cu porumb 
ating cele mai mari dimensiuni, în oraşul Rădăuţi producându-se o creştere de 88,3% faţă de 
perioada precedentă. Acum se resimte cel mai mult dominaţia conducerii planificatoare a 
C.A.P.- urilor, de asemenea având loc şi introducerea în cultură a unor soiuri de porumb mult 
mai adaptate condiţiilor climatice din regiune.  

Perioada 1990-1997 se pliază pe reducerea suprafeţelor cultivate cu porumb (-
22,3%). Fluctuaţiile sunt determinate de schimbarea modului de proprietate; dispare decizia 
planificatoare, cea mai mare parte a ţăranilor cultivându-şi pământul după necesităţile proprii 
şi în funcţie de reacţiile pieţei la nivel de preţuri. La aceasta se adaugă şi înrădăcinarea 
anumitor obişnuinţe alimentare care determină ca porumbul sa fie perceput, alături de cartof 
şi grâu, o plantă cerealieră de bază în gospodăriile populaţiei locale.  

Reducerea suprafeţei cultivate cu porumb continuă şi în intervalul 2001 – 2003, 
suprafaţa medie din această perioadă fiind cu 14% mai redusă faţă de intervalul 1990 – 
1997. Ca valori anuale, în 2002 are loc o diminuare importantă a suprafeţei cultivate cu 
porumb, de 61,79% faţă de anul 2001, pentru ca, în 2003, să se producă o remediere a 
situaţiei, în sensul creşterii cu 27,7% faţă de anul 2002.  

Cultura sfeclei de zahăr este, contrar aşteptărilor, puţin răspândită în depresiunea 
Rădăuţilor. În municipiul Rădăuţi, această plantă tehnică începe să se cultive după Revoluţie, 
în suprafeţe mici. În intervalul 2001 – 2003, pentru suprafaţa cultivată cu sfeclă de zahăr apar 
înregistrări statistice doar în anul 2002, când au fost cultivate 40 de hectare. Suprafaţa 
cultivată cu sfeclă de zahăr este cea mai redusă.  

Legumicultura. Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, 
C. Iaţu, 2002, după comuna Milişăuţi, oraşul Rădăuţi deţine locul II ca suprafaţă cultivată cu 
legume. Suprafaţa cultivată cu legume scade în 2002 faţă de 2001 cu 78,36%, apoi creşte în 
2003 cu 55,76%, dar fără a ajunge la valoarea din anul 2001.  
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Plantele furajere configurează o categorie bine reprezentată de plantele anuale pentru 
fân şi masă verde, plante pentru însilozare, rădăcinoase pentru nutreţ, perene vechi şi noi. 
Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002, datele 
statistice sistematice de după 1990 arată că municipiul Rădăuţi are suprafaţa cea mai mare 
cultivată cu plante pentru însilozare, între 200 – 500 ha, în perioada 1990 – 1997, datorită 
unui sector zootehnic bine reprezentat. Principalul cultivator de plante furajere în intervalul 
1990 – 1997 este I.A.S. Rădăuţi. 

 

Structura culturilor agricole în anul 2003 
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Ca pondere în structura culturilor, domină cultura de grâu şi secară, care ocupă 36% 

din totalul terenului arabil. Următoarea cultură ca importanţă o reprezintă cartoful, cu 12% din 
terenul arabil. O suprafaţă relativ egală cu suprafaţa ocupată de cultură cartofului deţine 
cultura porumbului – 11% din terenul arabil. Suprafaţa cultivată cu legume reprezintă 6% din 
totalul terenului arabil, în timp ce cultura sfeclei de zahăr a fost eliminată din structura 
culturilor agricole în anul 2003. O pondere importantă de 35% din terenul arabil este utilizată 
pentru alte plante de cultură, mai ales furajere.  

 
Producţiile obţinute la principalele culturi sunt prezentate în tabelul şi diagrama 

următoare:  

 2001 2002 2003 

Producţia totala de grâu si secara – tone 338 2461 1266 

Producţia totala la porumb boabe – tone 1427 547 678 

Producţia totala de cartofi – tone 7794 8475 3702 

Producţia totala la legume - tone 4488 1016 1801 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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În general, comparând diagrama evoluţiei suprafeţelor ocupate de culturile agricole cu 

diagrama evoluţiei producţiilor vegetale constatăm că între variaţia suprafeţelor şi variaţia 
producţiilor există un raport de dependenţă, mărimea suprafeţei determinând mărimea 
producţiei. Singura excepţie o reprezintă producţia de cartofi. Astfel, cu toate că suprafaţa 
cultivată este în scădere continuă în intervalul 2001 - 2003, producţia obţinută în anul 2002 
este mai mare decât producţia obţinută în 2001, la o suprafaţă mai mică.  

Intervin astfel o serie de factori care acţionează în corelaţie, determinând variabilitatea 
producţiei. Aceştia sunt:  

o condiţiile meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie; 
Observăm că, la nivel global, condiţiile climatice s-au schimbat foarte mult, în perioade 

foarte scurte producându-se schimbări bruşte ale vremii, cu diferenţe mari de temperatură şi 
precipitaţii pe fenofaze (perioadele de vegetaţie) ale culturilor foarte dezechilibrate. Pe total, 
cantitatea de precipitaţii se apropie de cea multianuală, dar observăm că exact în perioadele 
critice culturile nu beneficiază de apă.  

o proprietăţile şi caracteristicile solului (fertilitate naturală, umiditate, pantă, 
erodabilitate, textură, porozitate), care sunt diferite pentru fiecare categorie de sol; 

o fărâmiţarea terenurilor agricole şi agrotehnica deficitară; 
o resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole; 
o lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol; 
o lipsa unor lucrări ameliorative şi insuficienţa aplicării tratamentelor pentru 

combaterea bolilor şi dăunătorilor.  
Plante agricole precum floarea soarelui, soia, lucernă, nu găsesc condiţii climatice şi 

pedologice favorabile în municipiul Rădăuţi. În schimb, se constată un potenţial favorabil care 
permite producţii ridicate de cartof, trifoi, dar şi pentru producţia de masă verde din păşuni şi 
fâneţe.  

Producţiile la hectar realizate în municipiul Rădăuţi pentru principalele plante de 
cultură sunt prezentate mai jos:  

 

 2001 2002 2003 2005 

producţia de grâu/ha 2,33 3,78 1,95 3,5 

producţia de porumb/ha 3,86 3,87 3,47 4,5 

producţia de cartofi/ha 19,27 21,18 17,62 21 

producţia de legume/ha 19,42 20,32 15,93 22,5 

producţia de sfeclă de zahăr/ha - 35 - - 

producţia de orzoaică/ha - - - 2,5 
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 2001 2002 2003 2005 

producţia de ovăz/ha - - - 3 

producţia plantelor de nutreţ/ha    26 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008, date 
furnizate de Primăria municipiului Rădăuţi 
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Producţia de porumb boabe a cunoscut o creştere constantă până în 1990. Această 

creştere este firească în condiţiile adoptării unor măsuri agrotehnice corespunzătoare şi a 
îmbunătăţirii soiurilor de porumb cultivate printr-o mai mare adaptare a acestora la condiţiile 
naturale din depresiune.  

Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002, în 
intervalul 1956 – 1969, oraşul Rădăuţi se detaşează net de localităţile depresiunii cu o 
producţie la ha de 2,5 tone obţinute, în special, în cadrul I.A.S.-ului. Şi în intervalul 1970-
1979 oraşul Rădăuţi cu I.A.S.-ul deţinea primul loc la producţia de porumb a depresiunii 
Rădăuţi, dar de această dată decalajul nu mai este atât de mare faţă de celelalte localităţi.  

Perioada 1980-1989 stă sub semnul “producţiilor record”, realizate de o agricultură 
socialistă care brusc apare ca fiind una din cele mai productive din lume. S-a înregistrat şi o 
creştere reală a producţiei datorită aplicării unor agrotehnici moderne: aplicarea de 
îngrăşăminte chimice, soiuri selecţionate.  

În intervalul 2001 – 2003, producţia de porumb/ha este constantă în anii 2001 şi 2002, 
la nivelul anului 2003 având loc o diminuare cu 10,3% faţă de anii anteriori.  

Ceea ce trebuie urmărit este menţinerea unui standard al soiurilor utilizate, majoritatea 
proprietarilor având tendinţa de a utiliza seminţe obţinute de ei înşişi ceea ce conduce la o 
degenerare a soiurilor şi la diminuări ale producţiei de la an la an.  

Producţia de grâu s-a înscris, în linii mari, într-o dinamică similară producţiei de 
porumb în intervalul 1956 – 1997. Lucrarea “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie 
Umană”, C. Iaţu, 2002, atestă faptul că, municipiul Rădăuţi deţine primul loc în depresiunea 
Rădăuţi din punct de vedere al producţiei medii de grâu la hectar. Producţia de grâu/ha în 
intervalul 2001 – 2003 este variabilă, crescând cu 38,3% în 2002 faţă de anul 2001, urmată 
de o reducere cu 48,4% în 2003. 

Remarcăm faptul că, producţia medie de grâu la hectar este mai variabilă decât 
producţia medie de porumb la hectar, în cazul grâului esenţiale fiind condiţiile climatice în 
perioada de germinaţie şi în cea de creştere, condiţii care nu se întrunesc în mod optim în 
depresiunea Rădăuţi, şi implicit, pe teritoriul municipiului cu acelaşi nume. 

Producţia de cartofi este cea mai profitabilă din perspectiva valorii producţiei medii 
obţinute la hectar. Astfel, pentru intervalul 2001 – 2003, producţia medie/ha/an era de 19,3 
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t/ha/an. Pe ani, producţia de cartofi prezintă o uşoară fluctuaţie, obţinându-se o producţie/ha 
mai mare cu 9% în 2002 faţă de anul 2001, dar mai redusă în 2003 cu 16,8% faţă de anul 
2002. 

Producţia de legume/ha este relativ egală cu producţia de cartofi/ha, fiind cu 4,4% mai 
mare în 2002 comparativ cu 2001, la nivelul anului 2003 diminuându-se cu 21,6% faţă de 
anul precedent. Referitor la producţia de legume, oraşul Rădauţi, prin statutul său urban se 
impune ca o piaţă permanentă de desfacere, municipiul constituind de fapt şi principala 
atracţie zonală a majorităţii producţiei culturilor de legume din localităţile învecinate.  

Variabilitatea producţiilor obţinute la hectar reflectă deficienţele existente în sistemul 
agricol, cauzate de practicile agricole învechite, lipsa/insuficienţa îngrăşămintelor, gradul 
redus de mecanizare, toţi aceşti factori determinând valorificarea ineficientă a potenţialului 
agricol local.  
 În ceea ce priveşte producţia de fructe, aceasta este prezentată mai jos.  
 

 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 

 
Pentru producţia de fructe se înregistrează o tendinţă ascendentă, de creştere 

continuă în intervalul 2001 – 2003. Remarcăm totuşi o creştere semnificativă în anul 2002, 
când producţia de fructe a fost cu 68,4% mai mare decât în 2001. faţă de anul 2002, în 2003 
are loc o creştere de 25,6%.  

Cu toate acestea, producţia nu este mare, deoarece municipiul nu dispune de un 
potenţial agro-pedo-climatic care să permită dezvoltarea plantaţiilor pomicole pe suprafeţe 
mari. Pomii fructiferi se cultivă în curţi sau grădini, doar pentru necesarul familial şi nu pentru 
comercializare. Ca pomi fructiferi, se cultivă meri, pruni, peri. Pomicultura nu are condiţii 
optime pe teritoriul municipiului, soiurile indigene fiind de slabă productivitate, fructele 
rămânând uneori nematurizate sau brumele târzii produc căderea florilor înainte de 
fecundare. 

 
 
Producţia zootehnică  
 
Creşterea animalelor este o ocupatie tradiţională şi îndelungată a locuitorilor 

depresiunii Rădăuţilor, asigurându-se necesarul de carne, lapte şi produse lactate pentru 
populaţia locală şi disponibilităţi de vânzare, atât pe piaţa urbană dar şi pe plan local, prin 
valorificare în domeniul agroturismului.  

Conform înregistrărilor statistice pentru intervalul 2001 – 2003, şi pentru anul 2007, 
efectivele de animale sunt prezentate în tabelul şi diagrama următoare: 
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 2001 2002 2003 2007 

Bovine - total – la sfârşitul anului  847 900 936 779 

Bovine în gospodăriile populaţiei - la sfârşitul anului  815 825 904  

Porcine - total – la sfârşitul anului  553 954 1141 968 

Porcine în gospodăriile populaţiei - la sfârşitul anului 375 689 910  

Ovine - total-la sfârşitul anului 1992 2113 2167 2644 

Ovine în gospodăriile populaţiei - la sfârşitul anului 1980 2100 2151  

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Creşterea bovinelor pare a fi una dintre preocupările principale ale locuitorilor din 

depresiune. Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 
2002, la nivel de depresiune, cel mai mare efectiv de bovine s-a înregistrat în 1988, de altfel 
tot deceniul 1980-1990 fiind marcat atât pe planul culturii plantelor cât şi al creşterii 
animalelor de creşterea artificială impusă de regimul comunist pentru a demonstra 
productivitate agriculturii româneşti. Evoluţia numărului mediu de bovine din 1970 şi până în 
2003 este ilustrată în diagrama următoare:  
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Sursa: Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002, date furnizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Dacă în perioada 1956 – 1969 se înregistrează cel mai mic număr mediu de bovine, în 
intervalul 1970-1979 are loc creşterea semnificativă a numărului de capete (+84,4% 
comparativ cu intervalul 1956 – 1969) prin înfiinţarea unor ferme de bovine. Conform lucrării 
“Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002, municipiul Rădăuţi a 
deţinut între 1977 – 1993 circa ¼ din totalul şeptelului bovin din depresiunea Rădăuţi datorită 
complexului de creştere şi îngrăşare a bovinelor din cadrul IAS – ului Rădăuţi (devenită S.C. 
„BOGDANA” Rădăuţi).  

Între 1980 – 1989, atenţia specială acordată culturii plantelor nu a distorsionat sectorul 
de creştere a animalelor, având în vedere că acesta din urmă se baza pe furajele furnizate 
de primul sector. Consecinţa a fost că şeptelul bovin a cunoscut cea mai mare medie din 
întreaga perioadă analizată, creşterile fiind puse pe seama extinderii complexului de creştere 
a bovinelor din municipiu. În acest deceniu, creşterea şeptelului bovin s-a datorat şi 
sectorului particular, obligativitatea contractelor de predare a animalelor după ce atingeau o 
anumită greutate fiind o practică forţată şi aproape generalizată, dar care aducea venituri 
celor care practicau creşterea animalelor.  

Dacă imediat după 1990 se mai păstrează încă un efectiv mare de bovine, deşi se 
prefigura deja o scădere a numărului de capete, politica ambiguă a guvernului privind 
sectorul de creştere a animalelor a determinat blocaje financiare după 1991, conducând în 
final la pierderi masive de şeptel. Reculul înregistrat după 1990 de efectivele de bovine se 
datorează decăderii şi desfiinţării complexelor de creştere a animalelor din cadrul fostului 
C.A.P. şi a I.A.S. – urilor. Din lucrarea “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, 
C. Iaţu, 2002 rezultă că, din anul 2000, oraşul Rădăuţi a ajuns pe ultimul loc în depresiune în 
ceea ce priveşte numărul de bovine.  

Ca valori anuale, în intervalul 2001 – 2003, numărul capetelor de bovine a crescut 
uşor, în 2003 înregistrându-se cu 9,5% mai multe capete comparativ cu anul 2001; deşi nu 
dispunem de date în ceea ce priveşte intervalul 2004 – 2006, se pare că numărul de capete 
de bovine s-a diminuat, în 2007 fiind înregistrate cu 16,7% mai puţine capete decât în anul 
2003. 

Este posibil ca pe viitor sectorul creşterii bovinelor să cunoască îmbunătăţiri în privinţa 
numărului de bovine ca urmare a punerii în practică a proiectelor de atragere a fondurilor 
structurale, a îmbunătăţirii cadrului legislativ de creştere a bovinelor, dezvoltării asociaţiilor de 
creştere a bovinelor, însă se estimează că această creştere nu poate fi prea mare deoarece 
suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe a municipiul Rădăuţi este destul de redusă iar cultura 
plantelor furajere s-a redus ca suprafaţă.  

Menţionăm faptul că, în municipiul Rădăuţi funcţionează o filială zonală a Asociaţiei 
Judeţene a Crescătorilor de Taurine Suceava.  

Creşterea porcinelor este susţinută de cultura cartofului care se practică cu succes pe 
teritoriul municipiului Rădăuţi, ca de altfel în întreaga depresiune a Rădăuţilor. La nivelul 
anului 2007, efectivele de porcine reprezentau 20% din numărul total de animale din 
municipiul Rădăuţi, situându-se pe locul 2 după efectivele de ovine.  

Efectivele de porcine prezintă în intervalul 2001 – 2003 o evoluţie ascendentă, în anul 
2003 numărul de capete crescând cu 51,5% faţă de anul 2001; după 2003, deşi lipsesc 
datele pentru anii 2004, 2005 şi 2006, se pare că a existat o evoluţie descendentă a 
numărului de animale, la nivelul anului 2007 înregistrându-se un efectiv de porcine de doar 
84,8% din numărul de capete înregistrat în anul 2003.  

Creşterea ovinelor a ajuns să deţină ca efective primul loc în cadrul sectorului de 
creştere a animalelor din municipiul Rădăuţi, ca de altfel în întreaga depresiune a Rădăuţilor. 
Succesul înregistrat de creşterea ovinelor se datorează faptului că ele nu sunt pretenţioase şi 
sunt adaptabile la condiţiile vremii. În intervalul 1959 – 2003 evoluţia numărului mediu de 
ovine a fost următoarea:  
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Sursa: Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002, date furnizate de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 

  
În intervalul 1970 – 1979 se constată creşterea efectivelor de ovine cu 48,4% 

comparativ cu intervalul anterior, datorită creşterii numărului de animale din cadrul C.A.P. –
ului. Perioada 1980-1989 coincide, ca şi în cazul creşterii bovinelor, cu cele mai mari efective 
medii de ovine, înregistrându-se o creştere de 49% comparativ cu media din intervalul 1970-
1979. Intervalul 1990 – 1997 marchează o scădere de efectiv de 43,2% faţă de perioada 
precedentă, scădere aproape naturală, aşa cum artificiale au fost creşterile de efectiv din 
perioada anterioară. Reducerea efectivelor de bovine continuă şi în intervalul 2001 – 2003, 
când se înregistrează o diminuare de efectiv de 47,7% faţă de intervalul 1990 – 1997.  

Ca valori anuale, numărul capetelor de ovine a crescut continuu în intervalul 2001 – 
2003, în 2003 înregistrându-se cu 8% mai multe capete de ovine comparativ cu anul 2001. În 
2007, numărul capetelor de ovine creşte şi mai mult, ajungând la 2644 capete, adică cu 18% 
mai mult decât în anul 2003.  
  
 La nivelul anului 2007, structura efectivelor de animale din municipiul Rădăuţi se 
prezintă astfel:  

 EFECTIVELOR DE ANIMALE NR. CAPETE 

bovine 779 

porcine 968 

ovine 2644 

cabaline 481 
 Sursa: Conform Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a mun. 
Rădăuţi pentru anul 2007 
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Structura efectivelor de animale în municipiul Rădăuţi în 

an u l 2007

porcine

20%

ovine

54%

cabaline 

10%

bovine 

16%

 
 
Avicultura este un sector majoritar în gospodăriile individuale ale populaţiei.  
 

 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 

 
Efectivul de păsări s-a încadrat şi el în acelaşi trend pe care l-au înregistrat bovinele, 

porcinele şi ovinele în perioada 1959 – 1977, singura diferenţă constând în scăderea mai 
mică a efectivelor după 1990, aceasta datorându-se ponderii majoritare a sectorului 
particular care şi-a menţinut în linii mari efectivele. Numărul păsărilor pe teritoriul municipiului 
Rădăuţi a avut o evoluţie crescătoare, în sensul creşterii cu 34,1% în anul 2002 faţă de anul 
2001 şi de +12,1% în 2003 faţă de anul 2002. 
 O altă activitate care se practică pe teritoriul municipiului Rădăuţi este apicultura. 
Astfel, pe teritoriul administrativ Rădăuţi, la nivelul anul 2007 existau 265 de familii de albine.  
 
 Pe teritoriul municipiului Rădăuţi îşi desfăşoară activitatea următoarele unităţi de 
creştere a animalelor:  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii  CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. CAZAC D. ILIE-RADU 0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor  

2. CAZAC T. VASILE 0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor 

3. HORÂNDÃU GH. 0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor 
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Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii  CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

PETRU 

4. IACOBAN C. DORIN-
ION 

0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor 

5. ILICÃ P. DOMNICA 0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor 

6. PROCOPCIUC C. 
VASILE 

0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor 

7. SEPCIUC T. TOADER 0145 PF Creşterea ovinelor şi caprinelor 

8. MACROFERM 0146 S.R.L. Creşterea porcinelor 

9. NEMTOC CORNELIU-
DANIEL 

0146 AF Creşterea porcinelor 

10. S.C.I.I.A. 0146 S.R.L. Creşterea porcinelor 

11. IACOBAN T. LUCA 0149 PF Creşterea altor animale 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 
 Herghelia Rădăuţi 
 

O atenţie deosebită trebuie acordată efectivelor de cabaline. Oraşul Rădăuţi se 
distinge ca fiind una din puţinele localităţi din România care se ocupă cu creşterea cailor de 
rasă, în municipiul Rădăuţi funcţionând Herghelia Rădăuţi.  

Cu scopul bine definit de a-şi asigura un debit mai mare de cai pentru călărie, în 1792, 
Imperiul Habsburgic a înfiinţat o herghelie la Rădăuţi. Pentru aceasta, Ministerul Armatei 
Austriece a arendat 9810ha. La înfiinţare, Herghelia Rădăuţi dispunea de 1400 de cai – 
moldoveneşti, ruseşti, leşeşti, turceşti, etc. Iniţial, austriecii au înfiinţat herghelia lângă 
cunoscuta biserica Bogdan Vodă. După începutul primului război mondial, herghelia a fost 
evacuată şi adăpostită în Austria de Jos.  

După reîntregirea României, herghelia de la Rădăuţi a fost reînfiinţată de statul român 
şi împroprietărită cu 3253 ha, din care 721 ha teren arabil, 529 ha fâneţe naturale, 1249 ha 
păşune naturală, 464 ha pădure şi 221 ha teren cu clădiri, drumuri, şi teren neproductiv. 
Primii armăsari care au pus bazele acestei herghelii au fost doi armăsari arabi, doi turceşti, 
unul transilvănean şi unul Barbarino.  

In anul 1826, s-au introdus la Rădăuţi primul armasar Gidran şi primul Siglavy. In 
1856, s-a înfiinţat şi Herghelia de Huţuli de la Lucina, pe lângă herghelia din Rădăuţi, care, în 
1869, a trecut de la Ministerul Armatei la cel al Agriculturii.  

In 1922 s-a adus de la Sâmbăta de Jos, din Făgăraş, Herghelia de Gidrani, iar caii, la 
vârsta de 3 - 3,5 ani, au trecut la Şcoala de Dresaj din Rădăuţi. Intre 1964 - 1965, herghelia a 
fost mutată de lângă Biserica Bogdan Vodă la marginea de sud a municipiului, unde s-au 
construit pavilionul administrativ, grajdurile, sala mare, iar hipodromul a fost împrejmuit. 

Actualmente, Herghelia Rădăuţi are un efectiv de 294 de cai, din care: 9 armăsari 
pepinieri, 45 de iepe-mamă şi 56 de armăsari de monta publică, 56 disponibili pentru 
vânzare, 128 de alte categorii (tineret, sport şi agrement etc.). Caii de la Herghelia Rădăuţi 
aparţin rasei Shagya Arab, cu 8 linii din cadrul raselor: „Dohoman”, „El-Sbaa”, „Gazal”, 
„Hodban”, „Koheilan”, „Mersuch”, „Shagya”, „Siglavy-Bagdady”, alături de aceştia mai 
existând şi cai din rasele „Gidran”, „Huţul”, „Semigreu românesc”, cai ce activează ca 
armăsari pentru montă publică, cu rolul de ameliorare a raselor autohtone din zonă. 

În prezent, Herghelia Rădăuţi este în subordinea Direcţiei Silvice Suceava şi deţine 3 
secţii: secţia Mitoc, din comuna Frătăuţii Noi, cu armăsarii pepinieri, iepele-mamă, armăsarii 
de montă publică, diferitele categorii de tineret etc., în total 236 de cai. Secţia Rădăuţi este 
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secţia de dresaj a tineretului cabalin în vârstă de 3 ani, şi dispune de hipodrom şi manej 
acoperit pentru antrenamentul cailor, aici aflându-se 43 de cai. Secţia Brodina este destinată 
tineretului mascul. Suprafeţele de teren deţinute de Herghelia Rădăuţi însumează 610ha.  

Producţia de carne. Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie 
Umană”, C. Iaţu, 2002, în perioada 1975 – 1989 producţia de carne a municipiului Rădăuţi a 
reprezentat 1/3 din producţia totală de carne a depresiunii Rădăuţi, adică 4801 t carne. În 
perioada 1990 – 1997 producţia medie s-a redus cu 46,7%, ajungând la 2558 t. În intervalul 
2001 – 2003 producţia medie se diminuează şi mai mult, ca urmare a reducerii masive a 
numărului de animale, mai ales bovine şi porcine, ajungând la 491,6t, cu 80,7% mai puţin 
comparativ cu producţia medie a intervalului 1990 – 1997. Practic, lichidarea complexelor de 
creştere a animalelor a condus la diminuarea producţiei de carne.  

 
Producţia medie de carne este prezentată în diagrama următoare:  
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Sursa: Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002, date furnizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
 
Ca valori anuale ale producţiei se evidenţiază intervalul 2001 – 2002:  
 

 2001 2002 2003 

Producţia de carne (sacrificări) - 
total - tone gr. vie 

325 547 603 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Sursa: Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002, date furnizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 
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Se observă că, în intervalul 2001 – 2003, producţia de carne a crescut continuu, 
creşterea fiind mai consistentă în 2002, când se înregistrează o creştere de 40,5% faţă de 
anul precedent, în timp ce în anul 2003, creşterea a fost mai mică, de 9,2% comparativ cu 
2002.  

Producţia de lapte. Conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie 
Umană”, C. Iaţu, 2002, în anul 1997, oraşului Rădăuţi îi revenea una din cele mai mici 
producţii de lapte din depresiunea Rădăuţi, şi anume 14489 hl. În intervalul 2001 – 2003, 
producţia de lapte s-a redus continuu, în 2002 înregistrându-se o reducere de 5,21% 
comparativ cu producţia maximă din 2001. La nivelul anului 2003, scăderea producţiei de 
lapte este mai mare, de -9,4% faţă de anul 2002 şi de -14,1% faţă de anul 2001. Reducerea 
producţiei de lapte se datorează diminuării efectivelor de bovine.  
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008, 

Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002 

 
Producţia de lână. Din lucrarea “Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană”, 

C. Iaţu, 2002, reiese că, în anul 1997, municipiul Rădăuţi deţinea una din cele mai mari 
producţii de lână din depresiunea Rădăuţilor, mai precis, 7,4 tone. Comparativ cu această 
valoare, producţiile anuale din intervalul 2001 – 2002 sunt mai reduse. Astfel, producţia din 
anul 2001 este mai scăzută cu 41,7% faţă de producţia anului 1997, în 2002, producţia este 
uşor crescătoare faţă de anul 2001, înregistrându-se un plus de 3,1%, în timp ce în 2003 se 
înregistrează minimul de producţie din intervalul 2001 – 2003.  
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008, 

Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002 
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Producţia de ouă. Producţia aparţine sectorului particular, explicându-se astfel de ce 
această producţie nu a cunoscut scăderi drastice după 1990 aşa cum au cunoscut alte 
produse agricole.  
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008, 

Depresiunea Rădăuţi. Studiu de Geografie Umană, C. Iaţu, 2002 

 
Producţia agricolă animală este mult mai valorizantă decât cea vegetală, însă ceea ce 

este mai important, este faptul că, în cea mai mare parte, aceasta este determinată şi se 
bazează pe producţia agricolă vegetală.  

Pentru creşterea producţiei vegetale şi zootehnice se impune fertilizarea suprafeţelor 
existente, utilizarea îngrăşămintelor naturale, extinderea de hibrizi productivi pentru culturile 
agricole, creşterea de rase ameliorate de bovine şi ovine, adaptate zonei, folosirea pe scară 
mai mare a furajelor concentrate, exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor prin 
practicarea sistematică a «târlirii». 

 
 
2.4.1.2. Silvicultura şi gospodărirea apelor 

 
a) Silvicultura 

 
Pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuţi nu există suprafeţe ocupate de 

păduri. Totuşi, pe teritoriul municipiului funcţionează 2 societăţi ce desfăşoară activităţi în 
domeniul silviculturii şi exploatării forestiere. Menţionăm însă că aceste societăţi deţin doar 
sedii în municipiul Rădăuţi, activitatea propriu-zisă desfăşurându-se în comunele învecinate.  

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
societăţii  

CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. FANI ALBERTINO 0210 S.R.L. Silvicultură şi alte activităţi forestiere 

2. SILVA PREST 0210 S.R.L. Silvicultură şi alte activităţi forestiere 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 

b) Gospodărirea apelor şi piscicultura 
 

Suprafaţa totală ocupată de ape a municipiului Rădăuţi este, conform programului de 
studiere a evoluţiei dinamicii teritoriilor omogene mai mari de 25 ha CORINE LAND COVER 
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2000, de 38,4 ha, reprezentând 1% din totalul suprafeţei municipiului Rădăuţi. Lungimea 
totală a riurilor cadastrate pe teritoriul comunei RADAUTI este de 12,65 km.  

Municipiul Rădăuţi este străbătut de următoarele cursuri de ape: pârâul Pozen, pârâul 
Temnic şi pârâul Topliţa. Reţeaua hidrografică a constituit, până prin anii 1970, o problemă 
generată de instabilitatea sa şi provocarea de inundaţii la ploi torenţiale sau de lungă durată, 
oraşul Rădăuţi era frecvent inundat pârâul Pozen.  

Pârâul Topliţa traversează zona centrală a oraşului. Debitul actual este mult diminuat 
datorită lucrărilor de amenajare a cursului, constând în regularizarea şi pietruirea malurilor, 
chiar înainte de primul război mondial. În cadrul unor intervenţii în partea centrală a oraşului, 
executate în anii 1980, cursul Topliţei a fost deviat şi canalizat pe o lungime de circa 200m. 
În urma lucrărilor executate pe cursul pârâului Topliţa, debitul principal al pârâului este 
descărcat în pârâul Suceviţa, înainte de intrarea în municipiul Rărăuţi. De asemenea, şi pe 
cursul pârâului Pozen s-au realizat apărări de maluri şi construcţii hidrotehnice care reduc 
riscul de viitură.  

Pentru pârâul Temnic, a fost realizat un studiu de fezabilitate vizând regularizarea 
cursului, în anul 2006.  

Zona mlăştinoasă aflată la limita de sud a municipiului Rădăuţi a fost asanată, în 
prezent rămânând înmlăştinită o suprafaţă de 4,8ha. 

 
 
2.4.2. Sectorul secundar 

 
Din structura unităţilor economice pe domenii de activitate rezultă că activităţile 

sectorului secundar, industria şi construcţiile, reprezintă 20% din totalul activităţilor 
economice din municipiul Rădăuţi. Societăţile ce desfăşoară activităţi în industrie reprezintă 
9% din totalul societăţilor active din municipiu în timp ce construcţiile deţin o pondere de 11% 
din total.  

 
 
2.4.2.1. Industria 
 
Chiar dacă nu a fost atât de pregnantă înainte de cel de Al Doilea Război Mondial, 

funcţia industrială a municipiului Rădăuţi s-a păstrat datorită numeroaselor întreprinderi mici 
care funcţionau după regulile unei adevărate economii de piaţă. Analiza acestor întreprinderi 
scoate în evidenţă orientarea lor spre profiluri care au legătură cu anumite tradiţii în zonă, 
prelucrarea lemnului şi industria băuturilor alcoolice fiind cel mai bine evidenţiate.  

Perioada comunistă a determinat schimbarea completă de optică economică în 
domeniul industrial, construirea întreprinderilor mari, de tip sovietic, fiind prioritară. Ca în 
cazul multor altor unităţi industriale din întreaga ţară, multe dintre marile întreprinderi s-au 
confruntat după 1989, o dată cu trecerea la economia de piaţă, cu reducerea producţiei, 
trecerea salariaţilor în şomaj, pierderea pieţei de desfacere.  

Din punct de vedere al localizării, întreprinderile industriale sunt amplasate în imediata 
vecinătate a căii ferate care străbate oraşul. Se conturează astfel două zone industriale 
majore: zona industrială din sud-vestul oraşului Rădăuţi, unde se află Fabrica de Mobilă, 
fosta Fabrică de Scule, Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului, Bucovina Tex (fosta Fabrică 
de Tricotaje), toate aceste unităţi industriale având acces la DN 17, pe lângă racordul la 
calea ferată.  

A doua mare zonă industrială este situată în estul oraşului, tot în apropierea DN 17 şi 
a căii ferate, aici aflându-se fosta Fabrică de Spirt, actuala S.A.B. Rădăuţi, Centrul de 
conserve Legume-Fructe, diverse unităţi de producere a cărnii (abatoare), fosta Întreprindere 
metalurgică de industrie locală – IMIL. Această a doua zonă industrială a fost constrânsă în 
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dezvoltarea sa datorită apropierii de zonele de locuit dar şi de prezenţa nivelului de apă 
freatică de mică adâncime.  

În prezent, ca urmare a necesităţii de relocalizare a unităţilor industriale în afara 
localităţilor, se conturează o a treia platformă industrială, la ieşirea din municipiul Rădăuţi, la 
limita teritoriului municipiului cu localităţile Dorneşti şi Satu Mare. Noua platformă reprezintă o 
investiţie a două concernuri austriece specializate în prelucrarea lemnului, preconizându-se 
în viitor ridicarea altor structuri industriale, reprezentând posibile investiţii italiene în industria 
mobilei şi hârtiei.  

Sectorul industrial al municipiului Rădăuţi este diversificat, cuprinzând unităţi din 
industria alimentară, textilă, a încălţămintei, industria chimică, fabricarea produselor din mase 
plastice, industria metalurgică, industria de echipamente electrice şi optice, fabricarea 
mobilierului, etc. Structura sectorului industrial în funcţie de numărul de unităţi active pentru 
fiecare ramură este următoarea:  

 

Structura sectorului industrial din municipiul Rădăuţi în anul 2008
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Sursa: conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
Cea mai mare pondere o deţine industria alimentară – 19% din totalul unităţilor active 

în sectorul industrial, urmată de ramura de prelucrare a lemnului – 17% din totalul sectorului 
industrial, şi de industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, cu 13%. O pondere 
de 10 % o deţine industria textilă, urmată, la egalitate, cu o pondere de 8% fiecare, de 
domeniul editurilor, poligrafiei şi reproducerii pe suporţi a înregistrărilor şi de activităţile 
manufacturiere, clasificate ca “alte activităţi industriale“.  

O pondere de 7% deţine industria mobilierului. Ponderi mai reduse, de 5% 
înregistrează industria de fabricare a produselor din minerale nemetalice şi industria de 
fabricare a produselor din plastic. Cele mai puţin reprezentate ramuri industriale sunt 
industria de echipamente electrice şi optice (3%), industria încălţămintei, industria chimică, 
(2% ambele), industria metalurgică (1%).  

Principalele ramuri industriale care funcţionează în municipiul Rădăuţi sunt prezentate 
în cele ce urmează:  
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 Industria alimentară şi a băuturilor – este reprezentată de următoarele 
subramuri:  
 

- morărit şi panificaţie:  
 

Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii  

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate 

1. MOARA OBOR 1061 S.R.L. Fabricarea produselor de morărit 

2. MOVERPAN 1061 S.R.L. Fabricarea produselor de morărit 

3. SLUSAR 
I.GHEORGHE 

1061 AF Fabricarea produselor de morărit 

4. MARINVEST 1071 S.R.L. Fabricarea pâinii; fabricarea produselor 
proaspete de patiserie 

5. CORAL 1071 S.R.L. Fabricarea pâinii; fabricarea produselor 
proaspete de patiserie 

6. ELSIRA 1071 S.R.L. Fabricarea pâinii; fabricarea produselor 
proaspete de patiserie 

7. FLOREPS 
PROD 

1071 S.R.L. Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie 

8. IVETAS 1071 S.R.L. Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie 

9. LONGAV 1071 S.R.L. Fabricarea pâinii; fabricarea produselor 
proaspete de patiserie 

10. ODELIA 1071 S.R.L. Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie 

11. PANIROM 1071 S.R.L. Fabricarea pâinii; fabricarea produselor 
proaspete de patiserie 

12. RADAUTEANA 
PROD COM 

1071 S.R.L. Fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie 

13. LECUPÃR 1072 PF Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor 
produse similare 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 - industria de prelucrare a cărnii:  
 

Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii 

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  

1.  CARTIN PROD 1013 S.R.L. Prepararea produselor din carne (inclusiv din 
carne de pasare) 

2. ROTARI 
T.EUGENIA 

1013 AF Prepararea produselor din carne (inclusiv din 
carne de pasare) 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 - fabricarea altor produse alimentare:  
 

Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii 

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  

1. KOSMINSKI 1584 S.R.L. Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi 
a produselor zaharoase 

2. DOMANI COM 1589 S.R.L. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 - fabricarea băuturilor:  
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Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii 

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  

1.  PERLA 
RADAUTILOR 

1101 S.R.L. Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor 
alcoolice 

2. S.A.B RADAUTI 1101 S.A. Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor 
alcoolice 

3. NORD 
BUSINESS 
GROUP 

1107 S.R.L. Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; 
producţia de ape minerale şi alte ape 
îmbuteliate 

4. S.B.N. 1107 S.R.L. Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; 
producţia de ape minerale şi alte ape 
îmbuteliate 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

  
Fabricarea băuturilor alcoolice distilate reprezintă o ramură industrială cu o 

tradiţie îndelungată în municipiul Rădăuţi. La Rădăuţi a existat mai întâi o fabrica de bere, 
construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, prima unitate de sine stătătoare din Bucovina, 
realizată prin subvenţia Administraţiei Domeniului Fondului Bisericesc. La mijlocul secolului 
XIX, lângă fabrica de bere s-a construit o fabrică de spirt. Tot în acea perioadă s-a ridicat o 
clădire administrativă, s-a adus tehnologie la cerinţele vremurilor şi au fost angajaţi maiştri 
specializaţi la Viena.  

În afară de bere, la Rădăuti s-a mai înfiinţat şi o fabrică de lichioruri, care a devenit 
furnizor important al Curţii Imperiale. Prestigiul firmei era demonstrat şi de faptul că fabrica 
deţinea vagoane izoterme şi cisterne speciale pentru păstrarea băuturilor. Se fabricau la 
acea vreme produse tradiţionale: unele unicat, cum era kidis (lichior de cireşe amare şi dulci 
în amestec cu vişine, după o reţetă astăzi pierdută), lichior de mentă, lichior de cafea, Taffel, 
o băutură celebră, dar şi o bere excelentă.  

Al Doilea Război Mondial a însemnat şi începutul dificultăţilor pentru fabrică. In 1944, 
ruşii au demontat toate instalaţiile şi le-au dus, drept de captură de război, în Uniunea 
Sovietică. Au rămas doar clădirile. Incepând din 1954, fabrica de spirt, bere şi amidon de la 
Rădăuţi reînvie. Se aduc utilaje de la diferite distilerii din ţară şi se reia producţia de spirt. In 
anul 1970, fosta fabrica de bere este reorganizată tot ca fabrică de spirt. Alcoolul de Rădăuţi, 
cunoscut pentru calitatea sa, era produs în special din cereale, dar şi din cartofi.  

Intreprinderea rebotezată după anul 1990 S.A.B. SA Rădăuţi a fost privatizată prin 
metoda MEBO. Printr-un program de investiţii realizat în anii 1998 - 1999, s-a achiziţionat o 
linie de îmbuteliere care a transformat S.A.B. dintr-un simplu producător de alcool într-un 
producător de băuturi alcoolice orientate, cu precădere către băuturi specifice zonei 
Bucovinei, băuturi naturale. S.A.B. S.A. Rădăuţi produce alcool rafinat de calitate superioară, 
utilizând ca materie primă numai cereale, porumb şi grâu, la care se adaugă 18 sortimente 
de băuturi alcoolice, relansarea şi specializarea producţiei de băuturi alcoolice determinând 
relansarea societăţii.  

Tot în cadrul industriei alimentare funcţionează şi Secţia de Conserve Legume-
Fructe care datează din 1961, dar care şi-a diminuat mult producţia după trecerea de la 
sistemul economic centralizat la economia de piaţă.  
 

 Industria de prelucrare a lemnului şi produselor din lemn: 
Inainte de cel de Al Doilea Război Mondial, în municipiul Rădăuţi existau numeroase 

ateliere şi mici fabrici care se ocupau cu prelucrarea lemnului. Întreprinderea de Prelucrare a 
Lemnului (IPL Rădăuţi) înfiinţată în 1962 şi cunoscută ulterior ca Fabrica de Mobilă, se 
grefează deci pe tradiţii antebelice, activitatea acesteia fiind concentrată în singură unitate 
mare, după modelul sovietic.  
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Avantajul liniei ferate care drenează localităţile din amonte de Rădăuţi şi în special 
cele din zona Obcinilor Bucovinei, care oferă prin păduri şi materia primă indispensabilă 
(Straja, Brodina. Falcău), şi chiar forţă de muncă, este determinant pentru industria lemnului.  

Industria de prelucrare a lemnului şi a produselor din lemn reprezintă, în prezent, 
poate cea mai importantă ramură industrială din municipiul Rădăuţi din perspectiva 
investiţiilor străine.  

Astfel, în noua zona industrială a municipiului Rădăuţi, situată în perimetrul de la limita 
oraşului cu comunele Dorneşti şi Satu Mare, îşi desfăşoară activitatea societăţile Egger şi 
Holzindustrie Schweighofer, ambele reprezentând investiţii ale unor concernuri austriece.  

Grupul austriac de intreprinderi Egger a investit în construcţia unei uzine integrate 
pentru produse din lemn, pe o suprafaţă de 80 ha, care produce plăci aglomerate brute şi 
plăci aglomerate stratificate. De asemenea, vor fi dezvoltate capacităţi de impregnare. Pentru 
a doua fază de dezvoltare s-a prevăzut producţia de plăci aglomerate cu fibre orientate, cu 
producerea ulterioară de podele din plăci laminate. Producţia anuală în noua fabrică este 
evaluată la peste 600.000 metri cubi de plăci aglomerate brute, din care 80% vor fi prelucrate 
în continuare sub formă de plăci cu strat de melamină. 

Investiţia Egger de la Rădăuţi este una din cele mai ample investitii de tip green-field 
din Romania, pentru producţie fiind utilizate materii prime provenite din defrişările de 
întreţinere, aşchii de lemn provenite de la gaterele din zonă şi lemne industriale de valoare 
redusă. 

În acelaşi timp, proiectul sporeşte concurenţa în industria locală a plăcilor aglomerate 
şi, datorită utilizării reziduurilor de lemn provenite de la fabricile de cherestea locale, va ajuta 
la rezolvarea problemelor de mediu determinate de actualele gropi de depozitare a deşeurilor 
din material lemnos.  

Pe lângă investiţia Egger, firma austriacă Holzindustrie Schweighofer a investit într-o 
fabrică de prelucrare a răşinoaselor, cu o producţie anuală de un milion de metri cubi de 
cherestea. 

Pe aceeaşi platformă industrială din sud-estul oraşului Rădăuţi se preconizează, în 
perioada următoare, construirea altor structuri industriale de către firmele italiene IBL şi 
Campestrimi, constând în fabrici de mobilă, hârtie, PAL. 

La nivelul municipiului Rădăuţi, industria de prelucrare a lemnului şi produselor din 
lemn este reprezentată de următoarele societăţi:  

 

NR. 
CRT  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. HOLZINDUSTRIE 
SCHWEIGHOFER 

S.R.L. SEBES 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

2. PATRIRO COM S.R.L. 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

3. COLIBABA 
GH.VASILE 

PF 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului 

4. DAMARCONS S.R.L. 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului 

5. GRAB PF 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului 

6. HAMMAR PROD S.R.L. 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului 

7. HRISCA 
V.CONSTANTIN 

AF 1610 Taierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului 

8. EGGER 
ROMANIA  

S.R.L. 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de 
lemn 

9. CLAUDINE S.R.L. 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 
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10. CONTINENT S.R.L. 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 

11. INTER MIDAX 
PROD 

S.R.L. 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 

12. ITAL STYL S.R.L. 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 

13. LOC-IND S.A. 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 

14. LUTA T.DOREL-
LICA 

AF 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 

15. SPIDIKOL S.R.L. 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie si 
tâmplarie pentru constructii 

16. CARE TRADING S.R.L. 1629 Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie, şi 
din alte materiale vegetale împletite 

17. NEOMOBEL S.R.L. 1629 Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie, şi 
din alte materiale vegetale împletite 

18. PALMERA S.R.L. 1629 Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie, şi 
din alte materiale vegetale împletite 

19. COMIRA COOP. 
MEŞTEŞUG. 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie, şi 
din alte materiale vegetale împletite 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Industria mobilei – este o industrie susţinută de industria de prelucrare a 

lemnului, care asigură materia primă necesară industriei mobilei. Societăţile care îşi 
desfăşoară activitatea în acest sector sunt următoarele:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. CASALICA S.R.L. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birou si magazine 

2. FERIPA S.R.L. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birou si magazine 

3. PROPAL S.R.L. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birou si magazine 

4. MOBILA 
RADAUTI 

S.A. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

5. FAVI MOB S.R.L. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

6. MOBAR S.A. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

7. MYSTIC 
DESIGN 

S.R.L. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

8. SIL ROM S.R.L. 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

9. SEMENIUC 
N.BOGDAN-
ALEXANDRU 

PF 3103 Fabricarea de saltele si somiere 

 
Industria mobilei are o tradiţie îndelungată a Rădăuţi, prin cea mai importantă unitate 

de acest profil fiind, pentru o perioadă îndelungată de timp, societatea S.C. MOBILA Rădăuţi. 
Înfiinţată la început ca urmare a politicii de investiţii din anii 1960, cu o singură secţie de 
producţie cu activităţi conexe, ulterior, în 1966, prin construcţia încă a unei secţii de producţie 
mobilier artă şi modernizări succesive în viziunea anilor de atunci, Mobila Rădăuţi producea 
la nivelul anilor 1989 mobilier în majoritate (90%) pentru export, aici desfăşurându-şi 
activitatea peste 2000 de oameni.  



290686

8 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

68/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

După anul 1990, ca urmare a conjucturii interne şi a pieţei mobilei, activitatea firmei s-
a restrâns treptat astfel ca numărul de salariaţi s-a restrâns la aproximativ 500 de persoane 
iar activitatea este într-o continuă reorganizare şi adaptare la cerinţele pieţei. 
 

 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal – în oraşul Rădăuţi 
a funcţionat Fabrica de Confecţii Metalice şi Prelucrări Mecanice. Supraevaluarea şi 
supradimensionarea acestei industrii în raport cu necesităţile locale au determinat scăderi 
drastice ale producţiei după 1990, fabrica diminuându-şi mult activitatea şi căutând soluţii 
pentru ieşirea din criză.  

În prezent, această ramură industrială este reprezentată de următoarele societăţi:  
 

NR. 
CRT 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. TEHNOPROMET
AL 

S.R.L. 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

2. GRIVALDI PROD-
COM 

S.R.L. 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

3. METLINE S.R.L. 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

4. NOVODOME S.R.L. 2511 Constructii metalice si parti componente 

5. INACOST S.R.L. 2512 Fabricarea uşi şi ferestre din metal 

6. INOXPRIM S.R.L. 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru 
încalzire centrala 

7. DEACONESCU I. 
NICOLAI 

PF 2562 Operaţiuni de mecanica generala 

8. MONTAJ 
REPARATII 

S.R.L. 2562 Operatiuni de mecanica generala 

9. NEW MASTER S.R.L. 2562 Operatiuni de mecanica generala 

10. ROM CARPAT  S.R.L. 2562 Operatiuni de mecanica generala 

11. ROSAR S.A. 2573 Fabricarea uneltelor 

12. CAZAC 
GH.GHEORGHE 

AF 2599 Fabricarea altor articole din metal 

13. DACIA COOP. 
MEŞTEŞUG. 

2599 Fabricarea altor articole din metal 

14. ROMDIAMO S.R.L. 2599 Fabricarea altor articole din metal 

15. TAUZEND MARK 
COM 

S.R.L. 2599 Fabricarea altor articole din metal 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 
 Industria textilă – are un reprezentant care apare mult mai târziu în peisajul 

industrial al municipiului, dezvoltarea întreprinderii de confecţii şi tricotaje vizând 
reechilibrarea pe sexe a forţei de muncă din care, prin apariţia industriilor grele, era 
valorificată cu precădere forţa de muncă masculină. În 1975 se deschide Întreprinderea de 
Tricotaje “Bucovina” a cărei obiect de activitate a fost la început producţia de tricotaje de tip 
lână şi tip mătase, ulterior producţia diversificându-se.  

Denumită ulterior S.C. BUCOVINA TEX S.A., întreprinderea este unul dintre cei mai 
mari producători de tricotaje. Societate este încadrată în categoria întreprinderilor mari, cu 
capital privat, 100% românesc, cu peste 400 de angajaţi. Capacitatea lunară de producţie 
este de 70.000-80.000 de articole în funcţie de complexitatea acestora, din care 99% pentru 
export. Materia primă folosită este foarte diversificată: lână, amestecuri cu acrilic, bumbac, 
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amestecuri cu in, mohair cât şi fire elastice. Societatea are implementat Sistemul Calităţii ISO 
9001. 

În prezent, în acest domeniu îşi desfăşoară activitatea următoarele societăţi:  

NR. 
CRT  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. LIBERTATEA SOC. COOP.  1392 Fabricarea de articole confecţionate din 
textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi 
lenjeriei de corp) 

2. STYLEKNITTING S.R.L. 1392 Fabricarea de articole confecţionate din 
textile (cu exceptia îmbrăcămintei şi 
lenjeriei de corp) 

3. PANTHEON 
SERVCOMIMPEX 

S.R.L. 1393 Fabricarea de covoare si mochete 

4. DOREXIM S.R.L. 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

5. GRIGOREAN O. 
ARTIMIZA-
LEONIDA 

AF 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

6. HORODINCÃ N. 
FLORENTIN 

AF 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

7. PRO-FASHION S.R.L. 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

8. SIMINIUC G. 
ELENA-LIDIA 

PF 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

9. IANY FASHION S.R.L. 1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte 
si accesorii n.c.a. 

10. PROCOPOV 
C.GHEORGHE 

AF 1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte 
si accesorii n.c.a. 

11. ROMTHEO 
PRODCOM 

S.R.L. 1419 Fabricarea altor articole de îmbracaminte 
si accesorii 

12. S.C. BUCOVINA 
TEX 

S.A 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a 
altor articole de îmbrăcăminte 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Industria încălţămintei – deţine 2% din totalul unităţilor industriale din municipiul 

Rădăuţi, fiind reprezentată de următoarele societăţi:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE 
ACTIVITATE  

1. JONQUILLE DESIGN S.R.L. 1520 Fabricarea încălţămintei 

2. LUCIANIS STYLE S.R.L. 1520 Fabricarea încălţămintei 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Fabricarea produselor din mase plastice: 
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. RADIO-TEL S.R.L. 2223 Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru constructii 

2. ONDOGRAF S.R.L. 2223 Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru constructii 

3. ROMTERMPLAST S.R.L. 2223 Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru constructii 

4. SERJEXIM S.R.L. 2223 Fabricarea articolelor din material 
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plastic pentru constructii 

5. TAVIDOR S.R.L. 2223 Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru constructii 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Industria chimică:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. PERFUZIA S.R.L. 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2. DENCO-LIANT S.R.L. 2052 Fabricarea cleiurilor 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Industria metalurgică:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. FARFLO METAL S.R.L. 2442 Metalurgia aluminiului 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Fabricarea produselor din minerale nemetalice:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. ELLE-VIO S.R.L. 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 

2. PROFIL EXIM S.R.L. 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 

3. MILIPLAC S.R.L. 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru 
constructii 

4. FULL 
GARDEN 

S.R.L. 2369 Fabricarea altor elemente din beton, 
ciment si ipsos 

5. CORSEBI 
SERV 

S.R.L. 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Industria de echipamente electrice şi optice:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. SPECCOMP S.R.L. 2620 Fabricarea calculatoarelor si a 
echipamentelor periferice 

2. NORD DENTA S.R.L. 2660 Fabricarea de echipamente pentru 
radiologie, electrodiagnostic şi 
electroterapie 

3. OLARIU 
C.CATALIN-
STEFAN 

PF 2660 Fabricarea de echipamente pentru 
radiologie, electrodiagnostic şi 
electroterapie 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
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 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. MEDIA SENS S.R.L. 1811 Tipărirea ziarelor 

2. NEW MEDIA S.R.L. 1811 Tipărirea ziarelor 

3. HARD 
ELECTRONICS 

S.R.L. 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 

4. PINTILIUC A.ANITA PERSOANÃ 
FIZICÃ 

1814 Legătorie şi servicii conexe 

5. POPESCU D.ANA PERSOANÃ 
FIZICÃ 

1814 Legătorie şi servicii conexe 

6. SAVIN A. ANNA PERSOANÃ 
FIZICÃ 

1814 Legătorie şi servicii conexe 

7. CLIPA T. DORIN PERSOANÃ 
FIZICÃ 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

8. COVASÃ I. 
SAMUEL 

PERSOANÃ 
FIZICÃ 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Alte activităţi industriale:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. CARCEA P. 
ANA 

PF 3299 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

2. CAZAC P. 
NICOLETA 

AF 3299 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

3. GALAN 
L.DIDINA 

PF 3663 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

4. HALUS 
P.LIVIA 

PF 3663 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

5. ICHIM I. 
DANIEL-IOAN 

AF 3663 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

6. MEHEDENIUC 
L. VASILE 

PF 3663 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

7. PACIFIC COM S.R.L. 3663 Fabricarea altor produse 
manufacturiere 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 

2.4.2.2. Construcţiile  
 

Domeniul construcţiilor în municipiul Rădăuţi se caracterizează printr-un remarcabil 
dinamism, care este evidenţiat de numărul foarte mare de societăţi economice – 133 - care 
desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor. Sectorul construcţiilor este unul exploziv în 
ultimii ani, în municipiul Rădăuţi iniţiativa în construcţii aparţinând majoritar sectorului privat 
care investeşte preponderent în construirea de blocuri de locuinţa colective.  

Astfel, în iunie 2007, în municipiul Rădăuţi erau demarate lucrările pentru 134 de 
apartamente, în încercarea de a soluţiona criza de locuinţe cu care se confruntă, de altfel, 
întreaga ţară. Primăria Rădăuţi a demarat un proiect de construirea a unui bloc ANL cu 80 de 
apartamente pe Calea Bucovinei. Blocuri de locuinţe se mai construiesc pe strada Papetăriei, 
strada Horia, strada Putnei, strada Volovăţului, strada Mihai Viteazul.  
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Există însă şi investiţii în construcţii de spaţii comerciale, spaţii de birouri şi unitati 
industriale - noua platformă industrială a municipiului Rădăuţi. 

Societăţile din municipiul Rădăuţi care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor 
sunt următoarele:  

 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN  DOMENIUL DE 
ACTIVITATE  

1. CONSTRUCT GROUP UK S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

2. CRIAD-GET S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

3. FANEL CONSTRUCT S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

4. GREEN DEVELOPMENT S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

5. JOHN RUSH CONSTRUCT S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

6. LAVRIC CONSTRUCT S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

7. LIVADARIU C. ALIN PF 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

8. MACOTY S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

9. TEORUS CONSTRUCT S.R.L. 4120 Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

10. HATTRICK SPORT S.R.L. 4299 Lucrari de constructii a altor 
proiecte ingineresti n.c.a 

11. GRIGORCIUC I. RADU PF 4321 Lucrari de instalatii electrice 

12. OTTOWELLE S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

13. INSTALATII TOTAL S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încalzire si de aer conditionat 

14. SANDULEAN I. CORNEL-
TIMOTEI 

PF 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie 

15. DUMISERV CONSTRUCT S.R.L. 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

16. REZUS I.MIHAI-
CONSTANTIN 

PF 4399 Alte lucrari speciale de 
constructii n.c.a. 

17. CHITRIUC N.IOAN PF 4311 Lucrări de demolare a 
constructiilor 

18. CONCRIT CONST S.R.L. 4311 Lucrări de demolare a 
constructiilor 

19. KESEM S.R.L. 431 Lucrări de demolare a 
constructiilor 

20. GEOFOR TEHNIC S.R.L. 4312 Lucrari de foraj si sondaj pentru 
constructii 

21. GEOSTUDY S.R.L. 4312 Lucrari de foraj si sondaj pentru 
constructii 

22. MATIS M. MIHAI PF 4339 Alte lucrari de finisare 

23. CAZAC M. DORIN PF 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

24. CEDOMAL S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

25. CHEIA O. LIVIU PF 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 
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26. CIVIC PROIECT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

27. COLIBABA V. DÃNUT-
CRISTINEL 

PF 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

28. COM-PLUS S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

29. CONARIS S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

30. CONSTRUCT BVA S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

31. CONSTRUCT S.A. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

32. CONTRACTOR C.C.H. S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

33. CONTRANSCOM S.A. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

34. CUPSAN CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

35. DEC S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

36. ECOTEHNIC HOUSE S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

37. ESTATE C & C S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

38. FABER CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

39. FALKENHAGEN S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

40. FRATELLI MIR S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

41. GABRIEL CONSTRUCTION S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

42. GEROM & KUGELMAN S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

43. GEROVI S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

44. GRANBIAN PRODCOM S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

45. GRIME F. ALFRED PF 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

46. ITIAS COMPROD S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

47. LEVICONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

48. LISOVSCHI I. FLORIN-
IOAN 

PF 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

49. LUCIAN CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

50. LUGESIM S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

51. M.P. HAUS S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

52. MARKAT EXIM S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 
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53. MARSECON S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

54. MEGA CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

55. MEGAUNIVERS S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

56. MICRIS CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

57. NIK PRODCOM S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

58. NORMATOS CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

59. PERION S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

60. PROIECT CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

61. PROMPT CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

62. RACONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

63. SABINEL S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

64. SAFCONS S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

65. SELF CONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

66. SER-AL DOLLY S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

67. SORCONSTRUCT S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

68. SUPERCON S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

69. TAKAEM S.R.L. 4521 Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu 

70. DUCRA GH. MIHAI-
CORNELIU 

PF 4391 Lucrari de învelitori, sarpante si 
terase la constructii 

71. GRIGORASI-PUHA G. 
DORU 

PF 4391 Lucrari de învelitori, sarpante si 
terase la constructii 

72. MEHEDENIUC S. ILIE AF 4391 Lucrari de învelitori, sarpante si 
terase la constructii 

73. MOROSAN G.FILARET PF 4391 Lucrari de învelitori, sarpante si 
terase la constructii 

74. REZUS C. IOAN-CORNEL PF 4391 Lucrari de învelitori, sarpante si 
terase la constructii 

75. TEODOR CONSTRUCT S.R.L. 4211 Lucrări de constructii a 
drumurilor şi autostrăzilor  

76. DECORAMENA S.R.L. 4399 Alte lucrari speciale de 
constructii 

77. LUCHIAN G. FLORIN PF 4399 Alte lucrari speciale de 
constructii 

78. MEDITEM S.R.L. 4399 Alte lucrari speciale de 
constructii 

79. OLIVERDE S.R.L. 4399 Alte lucrari speciale de 
constructii 
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80. CHIDRA S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

81. COLIBABA A. 
CONSTANTIN 

PF 4321 Lucrari de instalatii electrice 

82. CONSENS S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

83. DACOSEL S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

84. DRAVIS S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

85. GLOBAL INSTAL S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

86. INSTAL M.D.L. S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

87. ISTRATOAIE I.MARIUS PF 4321 Lucrari de instalatii electrice 

88. LANDOR PROD IMPEX S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

89. LAVGADA PROD-COM S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

90. MIHAILESCU V.ADRIAN-
MARCEL-VASILE 

AF 4321 Lucrari de instalatii electrice 

91. MUHA M. EDISON-
ENRICO-EDUARD 

PF 4321 Lucrari de instalatii electrice 

92. NOVA ELECTRIC S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

93. NOVA KRONOS S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

94. SBIERA I. GHEORGHE PF 4321 Lucrari de instalatii electrice 

95. SIMMPAT S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

96. SMART ENERGY S.R.L. 4321 Lucrari de instalatii electrice 

97. CASA TERM S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

98. CELSIUS STAR S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

99. CIDRON-LEX COM S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

100. CIOBANU V. MIHAI-LIVIU PF 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

101. CRUSH GROUP S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

102. FEPA S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

103. GROSU A. GABRIEL-
ARMAND 

PF 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

104. INSTANT CONFORT S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

105. INSTERMO S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

106. IZOTERM INSTAL S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

107. LUTA GH.VASILE PF 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

108. MONTAJ TERM S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

109. MOSNIAGU D. MIHAI PF 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

110. PINTESCU SERV S.R.L. 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 
încălzire, şi de are condiţionat 

111. CÎRDEI GH. DUMITRU PF 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie 

112. DIA N.CEZAR-DANIEL PF 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie 

113. GAMOBIL PROD S.R.L. 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie 

114. LAVRIC C. DAN PF 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie 

115. PUHA C. DANIEL AF 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie 
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116. CHIRIBES SANDII AF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

117. CINDRELUL PRODCOM S.R.L. 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

118. DUCRA I. MIRCEA PF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

119. IANOVICI M. MIHAI-
CÃTÃLIN 

PF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

120. IZOFEL S.R.L. 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

121. LAZÃR G. MIHAI PF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

122. MORDOR DESIGN-
CONSTRUCT 

S.R.L. 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

123. MOSCALIUC C. PETRU PF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

124. POLI-STRUCTURA S.R.L. 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

125. POPESCU FLORIN PF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

126. SBIERA A. IONEL PF 4333 Lucrari de pardosire si placare 
a peretilor 

127. DIACONESCU P. PETRU-
MARIUS 

PF 4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli 
si montari de geamuri 

128. DREHLUTA I.GHEORGHE PF 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli 
si montari de geamuri 

129. HÎJ P. ROMEO-CLIMENTE PF 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli 
si montari de geamuri 

130. ILICA D.VICENTIU AF 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli 
si montari de geamuri 

131. INTO INST S.R.L. 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli 
si montari de geamuri 

132. MOROSAN N. ION PF 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli 
si montari de geamuri 

133. MALIARCIUC-UNGUREAN 
D. GHEORGHE 

PF 4339 Alte lucrări de finisare 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 De remarcat este faptul că, în sectorul construcţiilor, din totalul de 133 de firme active, 
27,8% reprezintă P.F.-ur, şi 3,75% reprezintă A.F. – uri, ceea ce înseamă că 31,5%, adică o 
treime din societăţile ce desfăşoară activităţi în construcţii constituie iniţiative ale micului 
antreprenoriat, deci implicarea locuitorilor, concretizată în dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici, în special.  

 
 
 

2.4.3. Serviciile 
 
Sectorul serviciilor este cel mai important domeniu în economia municipiului Rădăuţi 

din punct de vedere al numărul de societăţi active, deţinând o pondere de 78% din numărul 
total al societăţilor funcţionale din oraşul Rădăuţi.  

Pe subdomenii de activitate, sectorul terţiar include următoarele:  
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DOMENIUL DE ACTIVITATE  NR. SOCIETĂŢI 
FUNCŢIONALE  

Servicii – total, din care: 963 

comerţ  540 

hoteluri şi restaurante  71 

transporturi  92 

servicii de informaţii şi comunicaţii  18 

intermedieri financiare şi asigurări  10 

tranzacţii imobiliare  22 

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice  52 

servicii administrative şi servicii suport  40 

învăţământ  21 

servicii medicale  18 

activităţi de spectacole, culturale şi recreative  12 

alte activităţi de servicii  42 

intretinerea autovehiculelor  25 
Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava, 2008 

 
Ilustrarea datelor din tabelul anterior este realizată în diagrama următoare:  
 

Structura activităţilor din sectorul terţiar în municipiul Rădăuţi - 2008

comerţ 

57%

transporturi 

10%

tranzacţii 

im o b ilia re  

2%

învăţământ 

2%

alte activităţi de 

serv ic ii 

4%

intretinerea 

autovehiculelor 

3%

servicii de 

informaţii şi 

co m u n ica ţii 

2%

intermedieri 

financiare şi 

as ig u rări 

1%

activităţi 

p ro fes io n a le , 

ştiin ţifice  şi 

teh n ice  

5%

servicii 

administrative şi 

serv ic ii su p o rt 

4%

servicii medicale 

2%
activităţi de 

sp ectaco le , 

cu ltu ra le  şi 

rec rea tive  

1%

hoteluri şi 

res tau ran te  

7%
 

 
Observăm că, mai mult de jumătate din societăţile active în sectorul terţiar desfăşoară 

activităţi de comercializare a diferitelor bunuri (57%). Aşadar remarcăm o structură 
dezechilibrată a sectorului terţiar, în care dominanate sunt activităţile de comercializare a 
bunurilor, restul de 43% din activităţile terţiare fiind împărţite între 12 subdomenii de 
activitate. De asemenea, între comerţ şi următorul subdomeniu de activitate – serviciile de 
transporturi care deţin 10% - există o diferenţă foarte mare, de 47 de procente. Pe locul 3 ca 
număr de activităţi se situează domeniul hoteluri şi restaurante, cu 7% din totalul activităţilor 
din sectorul terţiar. Serviciile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cu 5% din totalul societăţilor 
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din sectorul terţiar se situează pe locul 4, în timp ce serviciile administrative şi serviciile 
suport deţin 4% din activităţile terţiare. Tranzacţiile imobiliare, serviciile de informaţii şi 
comunicaţii, serviciile medicale, serviciile din învăţământ, serviciile medicale, deţin fiecare 
câte 2% din totalul societăţilor din domeniul serviciilor.  

 
 
2.4.3.1. Comerţul  

 
 
 Funcţia comercială este cea care a contribuit probabil într-o măsură decisivă la 
avansarea pe o treaptă perioadă de evoluţie a actualului municipiu Rădăuţi. Venirea 
populaţiei evreieşti, populaţie care se ocupa aproape exclusiv cu comerţul şi cămătăritul, a 
contribuit alături de faima de bâlci, pe care o avea localitatea încă din timpul lui Ştefan cel 
Mare, la conturarea clară a profilului comercial.  

Sectorul comerţului este foarte bine reprezentat în municipiul Rădăuţi, existând, 
conform informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 540 
de societăţi care se ocupă cu comercializarea diverselor bunuri. Activităţile în domeniul 
comerţului reprezintă 44% din totalul activităţilor desfăşurate în municipiul Rădăuţi şi 60% 
din sectorul serviciilor, activitatea de comerţ aparţinând sectorului privat.  
 Dezvoltarea activităţilor de comercializare a diferitelor bunuri în municipiul Rădăuţi s-a 
realizat datorită în primul rând faptului că municipiul Rădăuţi reprezintă un cel mai important 
factor polarizator din depresiunea Rădăuţilor. Aceasta înseamnă că municipiul se 
caracterizează printr-o mare atractivitate din punct de vedere comercial, generând astfel 
importante fluxuri comerciale – populaţia din întreaga depresiune se aprovizionează din 
Rădăuţi.  

Ca forme de comerţ, cel mai bine reprezentat este comerţul en-detail (comerţ cu 
amănuntul) care este dominant - 507 societăţi de comerţ cu amănuntul, în timp ce comerţul 
en-gros are dimensiuni reduse, existând 33 de depozite de mărfuri care practică comerţul cu 
ridicata. Aceste depozite se concentrează cu precădere de-a lungul DN 17, conturându-se 2 
mari zone: în partea estică, spre iesirea din municipiu spre Dorneşti, unde se află numeroase 
depozite pentru materiale de construcţii, precum şi în partea sud-vestică a oraşului, în 
vechea zonă industrială.  
 Ca tipuri de produse, structura bunurilor comercializate în municipiul Rădăuţi este 
foarte diversificată, cuprinzând o gamă variată de produse ce includ autoturisme, combustibili 
pentru autoturisme, animale vii, material lemnos, materiale de construcţii, echipamente 
sanitare, aparatură electro-casnică, textile, confecţii, încălţăminte, produse alimentare, 
băuturi, produse farmaceutice, piese şi accesorii pentru autoturisme, echipamente pentru 
telecomunicaţii, calcultoare, mobilă şi articole pentru iluminat, articole de fierărie, etc.  
 Cel mai bine reprezentate coduri CAEN din domeniul comerţului sunt 4711 - comerţ cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi şi tutun – există 140 de societăţi cu acest obiect de activitate – şi 4719 - Comerţ cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare – 
există 152 societăţi cu acest obiect de activitate.  
 Cu excepţia centrului oraşului, unde s-a construit Magazinul Universal, spaţiile 
comerciale se concentrează parţial la nivelul clădirilor din zona centrală şi se prelungeşte 
tentacular pe strada Ştefan cel Mare. Majoritatea clădirilor vechi au amenajate la parter spaţii 
comerciale, de la simple magazine alimentare, la magazine specializate. Un rol important în 
comerţ îl deţine şi piaţa reamenajată a oraşului care se află pe locul pieţei vechi. În fiecare 
cartier există, în special, spaţii de comercializare a produselor alimentare.  
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2.4.3.2. Prestări servicii  

 
Exceptând comerţul, în municipiul Rădăuţi s-a dezvoltat o gamă foarte variată de 

servicii private destinate atât întreprinderilor cât şi populaţiei. Acestea au apărut în 
concordanţă cu necesităţile şi oportunităţile de afaceri pe care le oferă mediul economic al 
municipiului Rădăuţi.  

Astfel, faptul că municipiul Rădăuţi reprezintă un important punct de interecţie a unor 
artere rutiere majore determină accesibilitatea ridicată a oraşului, deci un trafic rutier intens. 
Aceasta, precum şi faptul că în municipiu există un sector industrial activ care necesită 
tranzitul mărfurilor şi produselor, au determinat dezvoltarea serviciilor de transporturi de 
mărfuri, destinat întreprinderilor, precum şi serviciile de întreţinere şi reparaţii a 
autovehiculelor. De asemenea, sunt dezvoltate serviciile de transport cu taxiuri.  

Accesibilitatea ridicată, traficul auto intens, prezenţa unui mediu de afaceri activ, dar 
mai ales faptul că municipiul Rădăuţi reprezintă o adevărată “placă turnantă“ pentru fluxurile 
turistice spre şi dinspre depresiunea Rădăuţilor, au condus la dezvoltarea sectorului hoteluri 
şi restaurante care deservesc turismul de tranzit dar şi de deplasările de afaceri.  

Acelaşi mediu economic dinamic a determinat apariţia unor servicii importante cum 
sunt serviciile de intermedieri financiare şi financiar – bancare, serviciile administrative şi 
serviciile suport, serviciile de informaţii şi comunicaţii, serviciile de consultanţă şi 
management în afaceri.  

Dezvoltarea sectorului construcţiilor a determinat apariţia serviciilor de tranzacţii 
imobiliare dar şi a serviciilor de proiectare şi inginerie în construcţii, şi a celor de consultanţă 
în arhitectură.  

De asemenea, s-a dezvoltat şi un important sector de servicii destinat populaţiei, cum 
sunt serviciile medicale private, serviciile recreative şi culturale, serviciile de înfrumuseţare, 
serviciile de reparaţii ale aparatelor de uz casnic, etc.  

Lista unităţilor care prestează servicii este prezentată în cele ce urmează:  
a) Servicii de întreţinere şi reparare autovehicule, transporturi rutiere de mărfuri, 

transporturi cu taxiuri:  
Transporturile reprezintă o „sursă” de stimulare a activităţilor conexe (de producere, 

comerţ etc.), sprijinind şi influenţând nivelul dezvoltării şi creşterii economice în ansamblu, iar 
problemele de transport urban se amplifică din cauza creşterii numărului de autovehicule, 
lărgirii sferei de producere şi dezvoltării afacerilor. 

 
a.1.) întreţinerea şi repararea autovehiculelor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii  CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. INTERNATIONAL ORIENT 
EXPRES 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

2. CUZIAC I. MIHAI 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

3. DAN V. FLORIN-
CONSTANTIN 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

4. DASCÃLU F.FILIP-FLORIN 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

5.  DENSON COMPANY 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

6. FLUTUR V.IOAN 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

7. HARAND COM 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

8. INTERLINK COMSERV 
IMPEX 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

9. LAVRIC S.VASILE 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 
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10. LUC & DAN 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

11. LUCESCUL D.NICANOR 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

12. LUPASCU S. LAURENTIU-
DORINEL 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

13. METROM GYULY 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

14. NICULCEA I. VICTOR-
LUCA 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

15. OTROCOL GH. 
CONSTANTIN 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

16. PASCARIU GH. MARCEL-
ILIE 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

17. PRELIPCEAN V. EMIL 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

18. ROMICA & ROMICA 
AUTOSERV 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

19. ROSERVICE AUTO 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

20. SOLARIS-M PROD 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

21. SUCEVAN V.MIRCEA 4520 S.R.L. Întretinerea si repararea autovehiculelor 

22. SUPER-MOTO 4520 AF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

23. HALIP O.VIOREL 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

24. OZARCHEVICI A.DORIN 4520 PF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

25. SIMOTA P.NICOLAI 4520 AF Întretinerea si repararea autovehiculelor 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava 

 
 
a.2.) transporturi rutiere de mărfuri: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii  CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. ELVATRANS SPEDITION 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

2. MAGOTRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

3. ORIENT 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

4. ABHAU TRANSPORT 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

5.  BRIEF TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

6. CESOMI 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

7. CHRISEURO 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

8. CISMIGIU TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

9. CLEON TRANS EXPEDITION 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

10. CONSALDO PROD COM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

11. CONTRASIMEX 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

12. CORTIS TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

13. COSADEL 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

14. DAGIDA EXIM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

15. DARUS TRANSPORT 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

16. DINEL TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

17. DINICU TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

18. EL NEGRU TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

19. ELVAGIL PRIMEXCOM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 
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20. FLOMYRO 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

21. FLYTRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

22. GEDAN 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

23. HILTON PROD-COM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

24. INTER KOLB TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

25. IUDIT TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

26. IULY TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

27. JURIFLOR COM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

28. KUPY TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

29. 
LICROLI 4941 

PERSOANÃ 
FIZICÃ Transporturi rutiere de marfuri 

30. LION PROD COM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

31. LOREDANA 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

32. LUNGU GH. ILARIE-
DRAGOS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

33. M-SYSTEM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

34. MAGPRESTO 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

35. MATEURO 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

36. MIRCIONI TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

37. MOISIUC TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

38. MONDO TELEFONO BY 
SILVERY CONDURAS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

39. NARO IMPEX 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

40. NIKODEMUS-BABIUC EXIM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

41. PRO-PANDA 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

42. RAUL SYSTEM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

43. ROCAMBOL TRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

44. ROMAX 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

45. RUTA INTERNATIONAL 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

46. SASATRANS 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

47. SERAVERO GROUP 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

48. SIMI SISTEM 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

49. SINCROMOD 4941 S.R.L. Transporturi rutiere de marfuri 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava 

 
a.3.) transporturi de călători: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii  CAEN Forma 
juridică 

Domeniu de activitate 

1. 
EMY-TOUR 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

2. 
EXPRES-BUCOVINA 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

3. 
GEOELA 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

4. 
MIHTRANS 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

5.  POPESCUL I. 
CORNELUS-COSTICA 4931 PF 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 
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6. 
RAMONA TRANS 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

7. 
RAR-BUS 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

8. 
SUPER REISEN 4931 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

9. 
COMTRANS 4932 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

10. 
ROTMA 4932 S.R.L. 

Transporturi urbane, suburbane şI 
metropolitane de călători 

11. GRIGORAS C. 
CONSTANTIN 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

12. BUZIUC GH. ILIE 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

13. CAPSTRIMB I. 
DRAGOS 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

14. CIOTÃU V. IONEL-
IULIAN 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

15. CIOTÃU VASILE 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

16. COCERHAN I.DOREL 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

17. COVASA I.SORIN 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

18. CURPAN GH.EMIL 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

19. DIACONESCU C. 
FLORIN 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

20. FLUTUR V. MIHÃITÃ 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

21. GAFENCU S. ION 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

22. GOLEA C.MARCEL 
LIVIU 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

23. GRAB GH.IOAN 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

24. GRIJINCU GHE. RADU-
GHEORGHE 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

25. HÎNGÃNITIE C. 
CONSTANTIN 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

26. LAZAR G.GHEORGHE 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

27. LUCESCU 
GH.NICANOR 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

28. LUCHIAN G.NICOLAI 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

29. LUPASTEAN LIVIU 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

30. MARTINCU C. PETRU 
VASILE 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

31. MARTINESCU C. 
GHEORGHE 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

32. MAXIM GH.NISTOR 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

33. MIHALESCU G. 
GHEORGHITÃ 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

34. MUNTEAN V. 
GHEORGHE 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

35. NEMTOC V.AUREL 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

36. PASAILA G.VIRGIL-
GHEORGHE 4932 

PF 
Transporturi cu taxiuri 

37. PASLARIU I.MIHAI 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

38. PERCEC GH.FLORIN 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

39. ROSU I.ARCADIE 4932 PF Transporturi cu taxiuri 

40. SOLOVÃSTRU V. 4932 PF Transporturi cu taxiuri 
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GHEORGHE 

41. SUIAN I. VASILE  PF Transporturi cu taxiuri 

42. TAXI RÃDÃUTI  S.R.L. Transporturi cu taxiuri 

43. TCACI I. GHEORGHE  PF Transporturi cu taxiuri 

 
b) Hoteluri şi restaurante: activităţile din domeniul Hoteluri şi restaurante reprezintă 

8% din activităţile sectorului terţiar desfăşurate în municipiul Rădăuţi. Acest domeniu s-a 
dezvoltat mai ales ca urmare a intensificării activităţilor turistice şi de afaceri.  

 

Nr. 
crt.  

Denumirea unităţii CAEN Forma 
juridică 

Domeniul de activitate 

1. GERALDS 
HOTELMANAGEMENT 5510 S.R.L. Hoteluri 

2. LA GALAN  5510 S.R.L. Hoteluri 

3. SEMTUR 5510 S.R.L. Hoteluri 

4. SCIETA 5510 S.R.L. Hoteluri 

5. REBENCIUC M. MARIA-
CRISTINA 5520 PF 

Facilitati de cazare pentru vacante si 
perioade de scurta durata 

6. ENTERICH 5590 S.R.L. Alte servicii de cazare 

7. ROUA BUCOVINEI 5590 S.R.L. Alte servicii de cazare 

8. CASA BIJU 5610 S.R.L. Restaurante 

9. DAVID & ALEX 5610 S.R.L. Restaurante 

10. EUGENIA 5610 S.R.L. Restaurante 

11. EXPRES-NORDIC 5610 S.R.L. Restaurante 

12. FLORI-CRIS COM-PROD 5610 S.R.L. Restaurante 

13. GABRITI 5610 S.R.L. Restaurante 

14. GALAN C.CONSTANTIN-
DORU 5610 PF Restaurante 

15. IFTIMOVICI VIOLETA 5610 AF Restaurante 

15. KARMANN-GHIA 
GROUP 5610 S.R.L. Restaurante 

16. LAC 5610 S.R.L. Restaurante 

17. LEFTER MIHAELA-
DANIELA 5610 AF Restaurante 

18. LIANDO SERV 5610 S.R.L. Restaurante 

19. LORI-MACOVEI 
PRODCOM 5610 S.R.L. Restaurante 

20. MAGIC GRILL 5610 S.R.L. Restaurante 

21. MARISTEM 5610 S.R.L. Restaurante 

22. MELODY BAR 5610 S.R.L. Restaurante 

23. MICUTU EXIM 5610 S.R.L. Restaurante 

24. NORDIC TURISM 5610 S.R.L. Restaurante 

25. OANA-LUCI 
PRODIMPEX 5610 S.R.L. Restaurante 

26. ROMA-OV-AL COM 5610 S.R.L. Restaurante 

27. SANDWICH BAR 5610 S.R.L. Restaurante 

28. SCORPEX 5610 S.R.L. Restaurante 

29. SENTRIX 5610 S.R.L. Restaurante 

30. SORINVEST 5610 S.R.L. Restaurante 
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31. SUPER KITCHEN 5610 S.R.L. Restaurante 

32. SYL - TUR IMPEX 5610 S.R.L. Restaurante 

33. CARAMELS 5610 S.R.L. Restaurante 

34. DOI LEONI 5610 S.R.L. Restaurante 

35. 
ELVALCOM 5621 S.R.L. 

activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente  

36. 
FLORA GALAN 5621 S.R.L. 

activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente  

37. GAMBEX COMTRANS 5629 S.R.L. Alte servicii de cazare 

38. GRINY TRANSPORT 
INTERNATIONAL 5629 S.R.L. Alte servicii de cazare 

39. LOGHIN A.OLGA 5629 AF Alte servicii de cazare 

40. MALINOVSCHI ST.LIVIU 5629 AF Alte servicii de cazare 

41. EXPERT OFFICE 5629 S.R.L. Alte servicii de alimentatie n.c.a. 

42. 
CALANCE S.VIRGIL 5630 AF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

43. 
CHIVAT 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

44. 
CIGHER 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

45. 
COFETARIA HIPODROM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

46. 
COFETARIE NORDIC 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

47. 
COTIUSCÃ  N. SILVIU 5630 PF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

48. 
DANI BAR 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

49. 
DUCES COM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

50. EMANDI-UNIVERSAL-
COMEXIM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

51. 
EUROLUX 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

52. 
HORIA SERV-COM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

53. 
LA DOI COCOSI 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

54. 
LANIVSCHI V.MIRCEA 5630 PF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

55. 
LUPASTEAN GH. ANA 5630 AF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

56. 
NAPPA COMEXIM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

57. 
NELINA COM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

58. 
OCAUA LUI CUZA COM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

59. 
OLÃRASU DUMITRU 5630 AF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

60. PRIMAVARA-
ROSCANEANU 5630 SNC 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 
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61. 
SEPOCRAS PROD 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

62. SOLOVÃSTRU I. 
NICOLAE 5630 PF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

63. SOTROPA-PAPUC 
M.VALERIA-ANTONETA 5630 AF 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

64. 
SUZANA COM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

65. 
LUCIA 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

66. 
PATI BAR TUDOR 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

67. 
ROVALORI 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

68. 
SPUTNIC PRODCOM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

69. 
TANILUC COM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

70. 
TELEPATCOM 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

71. 
DELICIA 5630 S.R.L. 

Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava  

  
c) Servicii în domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor – astfel de servicii capătă o 

importanţă şi o amploare din ce în ce mai mare în condiţiile în care accesul la informaţie este 
vital în cadrul societăţii şi economiei actuale.  

 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 

SEGANIMEX S.R.L. 5911 

Activităţi de producţie 
cinematografică, video, şi programe 
de televiziune  

2. 
RADIO RADAUTI S.R.L. 6010 

Activitati de difuzare a programelor de 
radio  

3. 
CIRDEIU SNC 6020 

Activitati de difuzare a programelor de 
televiziune 

4. FIRST CLASS 
NETWORK S.R.L. 6110 

Activitati de telecomunicatii prin retele 
cu cablu 

5. 
CRILIS COM S.R.L. 6110 

Activitati de telecomunicatii prin retele 
cu cablu 

6. CROMTEL PROD-
IMPEX S.R.L. 6110 

Activitati de telecomunicatii prin retele 
cu cablu 

7. 
FIRST CLASS S.R.L. 6110 

Activitati de telecomunicatii prin retele 
cu cablu 

8. 
OFFICE XXL S.R.L. 6110 

Activitati de telecomunicatii prin retele 
cu cablu 

9. 
STAR XXL S.R.L. 6110 

Activitati de telecomunicatii prin retele 
cu cablu 

10. CORDUBAN S.ILIE-
CRISTIAN PF 6190 Alte activităţi de telecomunicaţii  

11. HUTANU M.ILIE-
MARIAN PF 6191 Alte activităţi de telecomunicaţii  

12. ROBU C.MARIANA AF 6192 Alte activităţi de telecomunicaţii  
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13. CHIFAN V. FLORIN-
VASILE PF 6201 

Activitati de realizare a soft-ului la 
comanda (software orientat client) 

14. 
GEONLINE S.R.L. 6201 

activităţi de realizare a soft-ului la 
comandă (soft orientare client) 

15. ILISOI V. TUDOR-
VASILE PF 6202 

activităţi de consultanţă în tehnologia 
informaţiei 

16. 
LOGICOMP DATA S.R.L. 6209 

Alte activitati de servicii privind 
tehnologia informaţiei  

17. CUSIAC T. FLORIN-
GEORGEL PF 6311 

Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web, şi activităţi conexe 

18. 
IETCU V. ALEXANDRU PF 6311 

Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web, şi activităţi conexe 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
 
După reţelele clasice, First Class Network este cea mai mare firmă de internet din 

Rădăuţi. Infrastructura pe care îşi desfăşoară activitatea este în proporţie de 80% fibră optică 
cu o puternică vascularizare în teritoriul municipiului. Firma First Class a trecut şi la extinderi 
masive pe partea de wireless atât în oraşul Rădăuţi cât şi în localităţile învecinate (Volovăţ, 
Marginea, Vicov de Jos, Vicov de Sus, Gălăneşti, Bilca, Frătăuţii Vechi, Frătăuţii Noi, 
Măneuţi, Dorneşti şi Milişăuţi).  

 
d) Servicii financiar – bancare – municipiul Rădăuţi este deservit de următoarele 

instituţii financiar bancare:  
- Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC – Agenţia Rădăuţi; 
- BRD Sucursala Rădăuţi;  
- Raiffeisen Bank – Agenţia Rădăuţi; 
- Banca Comercială Română – Sucursala Rădăuţi;  
- Banc Post – Agenţia Rădăuţi;  
- Banca Transilvania – Agenţia Rădăuţi;  
- Banca Comercială Carpatica – Reprezentanţa Rădăuţi;  

După cum se poate observa, oferta financiar bancară este relativ diversificată, fiind 
completată şi de reţeaua de bancomate din oraş:  

- 1 ATM Banc Post,  
- 2 ATM Banca Comercială Română,  
- 1 ATM BRD,  
- 3 ATM Raiffeisen Bank,  
- 1 ATM Banca Transilvania.  
 

 e) Servicii servicii de intermedieri financiare şi asigurări:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 
BANCA TRANSILVANIA 

S.A. CLUJ-
NAPOCA 6419 

Alte activitati de intermedieri 
monetare 

2. BANCA COMERCIALA 
ROMANA 

S.A. 
BUCURESTI 6419 

Alte activitati de intermedieri 
monetare 

3. 
BANCA ROMÂNEASCÃ 

S.A. 
BUCURESTI 6419 

Alte activitati de intermedieri 
monetare 

4. EURO TEHNIC - IFN S.R.L. 6492 Alte activitati de creditare 

5. LORIN INTERCONECT S.R.L. 6492 Alte activitati de creditare 

6. 
ENGELMANN S.R.L. 6629 

Activitati auxiliare intermedierilor 
financiare, exclusiv activitati de 
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asigurari si fonduri de pensii 

7. 

CAMBIO S.R.L. 6629 

Activitati auxiliare intermedierilor 
financiare (cu exceptia caselor de 
asigurari si de pensii) 

8. 
CASA DE SCHIMB 
VALUTAR KROGER S.R.L. 6629 

Activitati auxiliare intermedierilor 
financiare (cu exceptia caselor de 
asigurari si de pensii) 

9. 

PROMICO S.R.L. 6629 

Activitati auxiliare intermedierilor 
financiare (cu exceptia caselor de 
asigurari si de pensii) 

10. 
MICROSTAR S.R.L. 6629 

Activitati auxiliare ale caselor de 
asigurari si de pensii 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
 
 f) Tranzacţiile imobiliare – acest domeniu este în plină dezvoltare, conturându-se ca o 
necesitate în condiţiile dezvoltării explozive a construcţiilor şi sectorului imobiliar.  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 
IDEAL PROPERTIES S.R.L. 6810 

Cumpararea si vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii 

2. KLAUS & BENONI 
HOLDING S.R.L. 6810 

Cumpararea si vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii 

3. MOYLAGH 
PROPERTIES S.R.L. 6810 

Cumpararea si vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii 

4. 
ICA SERV COM S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

5. PETRESCU P. 
OCTAVIAN PF 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

6. 
COSECOM S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

7. 
EMISOP COM S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

8. 
EUROPOLIS EXIM S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

9. 
GINA S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

10. 
LENA LUX S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

11. 
PETDOR COM S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

12. 
PIATA MICA S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

13. 
SANTA VIO S.R.L. 6820 

Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

14. DAVCO IMOBILIARE S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

15. DEPA SERV S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

16. EVAL COM S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

17. GHELETIUC 
M.NICOLAI-ALINUS PF 6831 Agentii imobiliare 

18. IMOBCONSULT S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

19. IULSTAR S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

20. NIR COM S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

21. REKO IMOBILIARE S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 
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22. SELF INVEST S.R.L. 6831 Agentii imobiliare 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
 
 g) Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – includ servicii de consultanţă în afaceri 
şi management, servicii de contabilitate şi audit financiar, servicii de proiectare în inginerie, 
construcţii, servicii de publicitate şi promovare.  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. EMPEROR IUS 
CONSULTING S.R.L. 6910 Activitati juridice 

2. 
CONTASTEL S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate si audit 
financiar; consultanta în domeniul fiscal 

3. 

CAR CONSULTING S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

4. 

COSTACONT S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

5. 
COVALIU G. 
NICOLETA GINA PF 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

6. 

DOBRICA SERV S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

7. 

ENA CONSULTING S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

8. 

EXPERT HORODINCA S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

9. 

FIBELA S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

10. 
MENTOR 
CONSULTING S.R.L. 6920 

Activitati de contabilitate şi audit 
financiar; consultanţă în domeniul 
bancar  

11. 
GIA CONSULTANT S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

12. 
LARROM CONSULT S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

13. 
CALANCE C.RODICA PF 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

14. 
CELSIT S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

15. CIOBICA I. RODICA 
VALENTINA PF 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

16. 
CONTEXAM S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

17. 
COSION S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

18. GEOGROZAV 
CONSULTING S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

19. IMAR BUSINESS S.R.L. 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
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management 

20. 
INOTEK S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

21. 
PASIFAE S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

22. 
TAHMIN S.R.L. 7022 

Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

23. MINTICI I.MIHAI-LIVIU PF 7111 Activitati de arhitectura 

24. CLOSCA M. 
MUGUREL PF 7111 Activitati de arhitectura  

25. COLBAN H.SORIN-
MIHAI PF 7111 Activitati de arhitectura  

26. DUDUMAN P. 
GEORGETA PF 7111 Activitati de arhitectura  

27. DUHANES V.DORIN-
GAVRIL PF 7111 Activitati de arhitectura  

28. EST INVEST S.R.L. 7111 Activitati de arhitectura  

28. KONOW H. UWE-
SVEN PF 7111 Activitati de arhitectura  

29. MIHAI SEHLANEC S.R.L. 7111 Activitati de arhitectura  

30. PIRGHIE C. 
CONSTANTIN PF 7111 Activitati de arhitectura  

31. PRELIPCEAN N. 
GHEORGHE PF 7111 Activitati de arhitectura  

32. PROIECTUL EFICACE 
IOANA S.R.L. 7111 Activitati de arhitectura  

33. TELEAGÃ D. 
GHEORGHE PF 7111 Activitati de arhitectura  

34. CAUNII M. 
CONSTANTIN PF 7112 

Activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea 

35. 
HOROBET V. SERGIU PF 7112 

Activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea 

36. 
PRO-FAN S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea 

37. 
ATELIER JURAVLE S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

38. 
DOMATIC S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

39. 
GARLICI S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

40. 
GUTZU COM S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

41. 
PANINOPOL S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

42. 
SERV IMPEX S.R.L. 7112 

Activitati de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 

43. PUHA I. ADRIAN PF 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 

44. ECSPLICIT CONSULT S.R.L. 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate  

45. FARMAROM S.R.L. 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate  

46. MAGIC ADVERTISING S.R.L. 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate  

47. MEDIA LIGHT S.R.L. 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate  

48. 
NAJA COM S.R.L. 7320 

Activitati de studiere a pietei si de 
sondare a opiniei publice  

49. COLBAN P.EMIL- PF 7420 Activitati fotografice 
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IUSTINIAN 

50. TELISCÃ V. MARIA AF 7420 Activitati fotografice 

51. 
IOLA PROD S.R.L. 7733 

Activităţi de închiriere şi leasing cu 
maşini şi echipamente de birou 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
 
 h) Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport: sunt servicii 
destinate în special întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în municipul Rădăuţi şi 
care necesită diverse servicii suport:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 
BYNDOR S.R.L. 7810 

Activităţi ale agenţiilor de 
plasare a forţei de muncă  

2. 
EMANEST S.R.L. 7810 

Activităţi ale agenţiilor de 
plasare a forţei de muncă  

3. 
SIMADRA PROFI SYSTEM S.R.L. 7810 

Activităţi ale agenţiilor de 
plasare a forţei de muncă  

4. DERMICO TOUR S.R.L. 7911 Activitati ale agentiilor turistice  

5. DULCEA BUCOVINA S.R.L. 7911 Activitati ale agentiilor turistice  

6. REAL TOUR S.R.L. 7911 Activitati ale agentiilor turistice  

7. O.T.T. SECURITY & 
COMUNICATIONS COMPANY S.R.L. 8030 Activitati de investigatii  

8. 
ECO CLEAN S.R.L. 8121 

Activitati generale de 
curatenie a cladirilor 

9. 
MADOKA S.R.L. 8121 

Activitati generale de 
curatenie a cladirilor 

10. DRAG & SIM S.R.L. 8129 Alte activităţi de curăţenie  

11. 
EXCALIBUR CONSULTING S.R.L. 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

12. COMARITA G. ALICE-
IULIANA PF 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

13. 
CONSULTING AD  S.R.L. 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

14. 
DANIANTHE S.R.L. 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

15. 
 EUROACT S.R.L. 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

16. 
INFOCONSULT S.R.L. 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

17. RUDOLF MOHR, HOLZMANN 
& MOHR EXIM S.R.L. 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

18. 
SBIERAC.ANA-IULIANA AF 8211 

Activitati combinate de 
secretariat  

19. 
LUPU I. CARMEN PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

20. CHIRILOV G. IULIANA-
DANIELA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

21. 
CIOBANU P. PETRU PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

22. CORDUNEANU D. MARIUS-
TIBERIU PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

23. DELPHYO S.R.L. 8299 Alte activitati de servicii suport 
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pentru întreprinderi 

24. 
DUMITRESCU R. CRISTINA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

25. 
EVEX CONSULTING S.R.L. 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

26. FILIOREANU G. 
CONSTANTIN PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

27. GAVRILOVICI 
N.CONSTANTIN-DOREL PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

28. HAIDÃU NARCISA-
GEORGETA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

28. 
HORODINCA D.MARITA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

29. 
HORODINSCHI VASILE PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

30. 
INTERMEDIA FAX S.R.L. 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

31. 
MAROTRANS S.R.L. 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

32. MARTINESCU S. PAUL-
TUDOR PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

33. 
NICORIUC M. MIHAELA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

34. 
OHMT A. CARMEN-LAURA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

35. 
RADOVEI D. GELU PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

36. 
REZUS D. OVIDIU PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

37. 
SANDULEAN I. RODICA PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

38. SENCULET G. DUMITRU-
AURELIAN PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

39. TEISANU C. MUGUREL-
CONSTANTIN PF 8299 

Alte activitati de servicii suport 
pentru întreprinderi 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 i) Activităţi de spectacole, culturale şi recreative – constă în activităţi de interpretare 
artistică, activităţi suport pentru interpretare artistică, activităţi sportive, în general activităţi 
recreative şi distractive.  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 
DREHLUTA I. VASILE PF 9001 

Activităţi de interpretare artistică 
(spectacole) 

2. 
E.O.S. RECORDS S.R.L. 9001 

Activităţi de interpretare artistică 
(spectacole) 

3. 
HAIDAU N.GABRIEL PF 9001 

Activităţi de interpretare artistică 
(spectacole) 

4. 
MARTINOV GH. ELENA PF 9001 

Activităţi de interpretare artistică 
(spectacole) 

5. 
RATIU V. SEBASTIAN PF 9001 

Activităţi de interpretare artistică 
(spectacole) 

6. NISTOR V. AUREL PF 9329 Alte activitati recreative şi distractive 
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n.c.a. 

7. SPORTIVA APOLLO 
INTERNATIONAL S.R.L. 9319 Alte activitati sportive 

8. HURJUI I. MARIA 
OCTAVIA PF 9319 Alte activitati recreative 

9. 
CETUS S.R.L. 9329 

Alte activitati recreative şi distractive 
n.c.a. 

10. CHIFAN G. DRAGOS-
IONUT PF 9329 

Alte activitati recreative şi distractive 
n.c.a. 

11. ILISOI A. OVIDIU-
VALENTIN PF 9329 

Alte activitati recreative şi distractive 
n.c.a. 

12. MIHÃILÃ I. 
GHEORGHE-DORU PF 9329 

Alte activitati recreative şi distractive 
n.c.a. 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 j) Alte activităţi de servicii: se referă la serviciile destinate în special populaţiei, 
incluzând servicii de reparaţii ale aparaturii de uz casnic, servicii de înfrumuseţare, servicii de 
pompe funebre, repararea încălţămintei, etc.. 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA SOCIETĂŢII  CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

DOMENIU DE ACTIVITATE 

1. 
EUTECH SERVICE 9511 S.R.L. 

Repararea calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice 

2. 
TEMA SOFTWARE 9511 S.R.L. 

Repararea calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice 

3. DUMITRESCU V. 
GRIGORIE 9521 

PF Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

4. 
EVULET D. VIOREL 9601 

PF Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

5.  
FRIGO SERV IMPEX 9602 S.R.L. 

Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

6. 
GALAN T.VASILE 9602 PF 

Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

7. 
GALFRIG SERVICE 9602 S.R.L. 

Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

8. IACOB D.CRIZANTENA-
MARIA 9602 

PF Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

9. SENIUC G. ARTUR-
MARCEL 9602 

PF Reparatii de articole electrice de uz 
casnic  

10. MACOVEI GH.ION-
DANIEL 9602 

PF Repararea aparatelor electronice de 
uz casnic 

11. BREABAN GHE. 
CORNELIU 9602 

PF Reparatii de încaltaminte si ale altor 
articole din piele 

12. ROTAR M. FLORIN-
CORNELIU 9602 

PF Reparatii de încaltaminte si ale altor 
articole din piele 

13. 
SFICHI D. DUMITRU 9602 

PF Reparatii de încaltaminte si ale altor 
articole din piele 

14. 
CIOBANU V. ADRIAN 9602 

PF Repararea articolelor de uz personal 
şi gospodăresc n.c.a. 

15. 
MIRAUTA S.VASILE 9602 

PF Repararea articolelor de uz personal 
şi gospodăresc n.c.a. 

16. 
MOSCALIUC E.FAGUREL 9602 

PF Repararea articolelor de uz personal 
şi gospodăresc n.c.a. 
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17. 
FILIMON V. VALERIAN 9602 

PF Spalarea, curatarea  si vopsirea 
textilelor si blanurilor 

18. 
CAZAC D. VASILE 9602 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

19. 
CIRSTEAN T.DORINA 9602 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

20. CUCERCA S.ADRIANA-
TEREZIA 9602 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

21. DONISAN V. LIVIU-
GHEORGHE 9602 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

22. 
ELLA-BLANCHE 9602 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

23. 
GÃGEANU C. CODRUTA 9602 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

24. 
HAPCIUC V. FELICEA 9603 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

25. 
ISOPESCUL T.CLAUDIA 9604 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

26. 
LEA BEAUTY SALON 9604 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

27. 
LUX BML 9604 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

28. 
MARAS BEAUTY 9604 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

29. MUHA ANNE-MARIE-
LUISE 9605 PF 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

30. 
ROXIMAD 9521 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

31. SAVU C.LENUTA-
ROMICA 9521 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

32. SCOICA A.BRANDUSA-
ELENA 9521 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

33. 
ESTETICA 9521 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

34. HITRUC P. VIRGINIA-
MARIANA 9521 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

35. HREHORCIUC V. 
IULIANA 9521 

PF Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

36. 
LORELEI 9521 S.R.L. 

Coafura si alte activitati de 
înfrumusetare 

37. ONORANZE FUNEBRE 
ETERNITATEA 9521 S.R.L. 

Activitati de pompe funebre si 
similare 

38. JUST 4 YOU 9523 S.R.L. Activitati de întretinere corporala 

39. RUSU GH.ELENA 9523 PF Activitati de întretinere corporala 

40. SPORT COMPLEX 9523 S.R.L. Activitati de întretinere corporala 

41. CAUNII V. CEZAR-
ROMICÃ 9529 AF Activitati de întretinere corporala 

42. 
M.W.R. BUCOVINA 9529 S.R.L. 

Alte activitati de servicii personale 
n.c.a. 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 
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2.4.3.2. Transporturile 

 
Situat în partea nord-estică judeţului Suceava, aşezat aproximativ în centrul 

depresiunii Rădăuţi, în unghiul de confluenţă a râului Suceava cu afluentul său Suceviţa, la 
aproximativ 37 km de municipiul Suceava, municipiul Rădăuţi reprezintă un important punct 
de intersecţie a numeroase căi de transport rutier, dar şi feroviar, care facilitează accesul în 
interiorul spaţiului depresionar cât şi în localităţi din zona montană a Obcinelor Bucovinei.  

 
a) Căile rutiere 
Reţeaua stradală majoră are o configuraţie în care axele predominante au o orientare 

E–V (DN 17A) şi S-N (DN 2H), completate de arterele de penetraţie care brăzdează oraşul. 
Radialitatea reţelei stradale are inconvenientul suprapunerii traficului de tranzit cu circulaţia 
locală prin trecerea aproape obligatorie prin centrul oraşului.  

Municipiul Rădăuţi se caracterizează printr-o accesibilitate rutieră ridicată, din oraş 
pornind următoarele artere rutiere:  

 DN 17A, străbate oraşul pe direcţia est-nord-est – sus-sud-vest, flancând paralel 
calea ferată până la periferia sud – estică a oraşului. Spre est-nord-est, DN 17A face legătura 
între oraşul Rădăuţi şi drumul european DN 2/E 85, până în oraşul Siret, pe o distanţă de 
19km. Acelaşi drum, DN 17A, spre sud-sud-vest asigură legătura, peste Obcine, cu 
DN17/E576, trecând prin oraşul Câmpulung Moldovenesc, pe o distanţă de 75km. DN 17A 
este asfaltat.  

 DN 2H traversează municipiul Rădăuţi pe direcţia sud-sud-est – nord-vest. Spre 
sud-sud-est, DN 2H asigura legătura cu municipiul Suceava, pe o distanţă de 36 km, în timp 
ce în direcţia opusă, spre nord-vest, pe o distanţă de 32km asigură legătura cu Putna, pe 
traseul Gălăneşti – Vicovu de Jos – Bivolăria – Putna. Are îmbrăcăminte asfaltică.  

 DJ 178C porneşte din municipiul Rădăuţi spre comuna Frătăuţii Vechi, asigurând 
mai departe legătura cu comunele din bazinul superior al Sucevei, până în comuna Bilca. Are 
îmbrăcăminte asfaltică.  

 DJ 178 porneşte din municipiul Rădăuţi spre sud-vest, până în comuna Volovăţ 
(5km), asigurând mai departe accesul către mânăstirile Arbore (15km) şi Solca (19km). Este 
asfaltat.  

 DJ 178F porneşte de la racordul cu DJ 178C, din extravilanul municipiului Rădăuţi, 
spre nord-vest, până în comuna Măneuţi (aproximativ 4km), iar de acolo, spre nord-vest 
până în comuna Frătăuţii Vechi, continuând spre veste, trecând prin comunele Hurjuieni, 
Gălăneşti, apoi spre sud-vest până în comuna Voitinel. Pe teritoriul administrativ al 
municipiului Rădăuţi este pietruit.  

 DC 46, porneşte din municipiul Rădăuţi spre vest, până în comuna Horodnicu de 
Sus. Drumul comunal este pietruit.  

 
Trama stradală a municipiului avea, la nivelul anului 2006, o lungime de 89 km, din 

care 44 km (50,5%) sunt modernizaţi. Trama stradală din zona sudică este una de tip regulat, 
rezultată printr-o proiectare prealabilă (rezultat al sistematizării oraşului din anii ’60 – ’80), iar 
cea din partea nordică este de tip spontan, dezvoltată în timp. Lipsa unei posibilităţi de 
ocolire a oraşului pentru traficul de tranzit şi a traversării dinspre sud spre nord a acestuia 
prin circulaţii alternative, duce la supraaglomerarea zonei centrale.  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - 
km 

84 84 84 84 84 89 

Lungimea străzilor orăşeneşti 
modernizate -km 

43 44 44 44 44 44 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trama&action=edit&redlink=1
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 

 
Situarea municipiului Rădăuţi de-a lungul drumului naţional DN 17A, numeroasele 

drumuri judeţene care pornesc sau străbat teritoriul municipiului, apropierea de traseul rutier 
internaţional DN 2/E 85 care asigură legătura între Marea Baltică şi Peninsula Balcanică, 
conexiunea cu DN 17/E 576 care realizează legătura între vestul Europei şi nordul Moldovei, 
asigură un grad ridicat de accesibilitate atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional şi 
internaţional. 

Pe teritoriul municipiului Rădăuţi îşi desfăşoară activitatea Districtul de Drumuri şi 
Poduri Rădăuţi la care se adaugă Secţia Reparaţii Drumuri şi Poduri Rădăuţi.  

 
Transporturile rutiere. Transporturile de călători au sporit, ca urmare a dezvoltării 

companiilor private de transporturi de călători. Transportul în comun este asigurat atât de 
Autobaza de călători Rădăuşi cât şi de diverse companii de transport, atât de pe teritoriul 
municipiului Rădăuşi cât şi din alte oraşe ale judeţului Suceava, precum şi din oraşe din alte 
judeţe (Iaşi, Neamţ, Botoşani). Companiile de transport asigură circulaţia călătorilor pe 
diverse trasee, în diverse direcţii, atât în interiorul depresiunii Rădăuţi cât şi peste Obcine, 
precum şi cu judeţele învecinate. Câteva din aceste trasee sunt:  

- Rădăuţi – Ciumârna – Câmpulung Moldovenesc,  
- Rădăuţi – Brodina – Valea Brodinei,  
- Rădăuţi, Gura Humorului - Câmpulung Moldovenesc,  
- Rădăuţi – Frătăuţii Noi – Costişa,  
- Rădăuţi – Horodnicu de Sus  - Voitinel,  
- Rădăuţi – Arbore – Solca,  
- Rădăuţi – Siret,  
- Rădăuţi  - Cajvana,  
- Rădăuţi – Botoşani,  
- Rădăuţi – Tg. Neamţ,  
- Rădăuţi – Iaşi, etc. 

Transporturilor de călători li se adaugă transporturile de mărfuri, care au luat amploare 
o dată cu dezvoltarea comerţului din municipiu. Principala dificultate în transporturile rutiere 
este determinată de caracterul radial al reţelei rutiere şi problemelor de trafic care apar în 
oraş datorită lipsei unei şosele de centură care să preia traficul rutier în tranzit.  

Pe de altă parte, problemele care apar în transporturile rutiere sunt determinate şi de 
starea necorespunzătoare a unor artere de circulaţie spre şi dinspre oraşul Rădăuţi. Astfel, 
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sectorul Vicovu de Jos - Rădăuţi de pe DN 2H este deteriorat de utilajele de mare tonaj din 
Vicovu de Jos care transportă pietriş la noua platformă industrială a firmelor EGGER şi 
Holzindustrie Schweighofer, situată la limita municipiului cu comunele Dorneşti şi Satu Mare. 
Din acelaşi motiv sunt degradate şi unele străzi din interiorul municipiului Rădăuţi precum şi 
porţiunea dintre Dorneşti şi Rădăuţi a drumului naţional DN 17A. 

 
b) Căile ferate 
Municipiul Rădăuţi este traversat central de magistrala secundară de cale ferată 

515, pe traseul Dorneşti – Rădăuţi – Vicovu de Jos – Gura Putnei – Falcău – Brodina – 
Nisipitu, cu o lungime de 59 km, municipiul Rădăuţi fiind cel mai important punct de oprire de 
pe acest traseu. Pe acest traseu se realizează mai ales transportul de călători. Diminuarea 
activităţii industriale după 1990 a redus într-o oarecare măsură şi transportul feroviar de 
mărfuri din oraşul Rădăuţi. Materia primă lemnoasă domină transportul de mărfuri din amonte 
spre aval fie în stadiu neprelucrat (buşteni), fie în stadiu semifinit.  

În cazul oraşului Rădăuţi, calea ferată introduce fracturi în vatra oraşului. Pe de o 
parte, trecerea la nivel peste calea ferată este învechită datorită lipsei unui pasaj care să 
fluidizeze traficul, iar pe de altă parte, faptul că această cale ferată separă oraşul în două, 
reprezintă un factor limitativ de creştere. 

Totodata, municipiul Rădăuţiul se află la numai 9 km de magistrala 500 Bucureşti - 
Paşcani – Suceava - Dorneşti – Vicşani, magistrală internaţională care face legătura 
Bucureşti-Varşovia (punct de frontieră Vicşani), magistrala secundară 515 desprinzându-se 
la Dorneşti (localitate ce depăşeşte ca importanţă feroviară Rădăuţii) din magistrala 500. 

În final, distanţa relativ redusă faţă de municipiul Suceava îi asigură oraşului Rădăuţi 
şi legătura cu o poartă aeriană, prin aeroportul Salcea (cca. 40 Km). 
 
 

2.4.3.3. Poştă şi telecomunicaţii 
 
 Municipiul este deservit de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de 
Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava – Oficiul Poştal Rădăuţi 1.  

În domeniul telecomunicaţiilor, municipiul Rădăuţi aparţine de Centrul Regional de 
Telecomunicaţii Bacău, Direcţia Judeţeană de Operaţiuni Suceava. Municipiul Rădăuţi 
dispune de centrală telefonică automată.  

 

6200

6400

6600

6800

Evoluţia numărului de abonamente telefonice

Abonamente

telefonice

6514 6607 6467

2001 2002 2003

 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, 2008 

 
În privinţa numărului de abonamente telefonice, dispunem de date doar pentru 

intervalul 2001 – 2003, timp în care numărul de abonamente a înregistrat o evoluţie 
oscilatorie, cea mai mare valoare fiind cea din anul 2002. În anul 2003, numărul de 
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abonamente telefonice se reduce cu 2,12% faţă de anul 2002 şi cu 0,9% comparativ cu anul 
2001.  

Telefonia fixă este completată de numeroasele reţele de telefonie mobilă (Orange, 
Vodafone, Cosmote), precum şi de mijloacele moderne de telecomunicaţii – Internetul.  
 
 

2.4.3.4. Servicii în sănătate şi asistenţă socială 
 
 Principala unitate medicală care deserveşte municipiul Rădăuţi este Spitalul Municipal 
Rădăuţi. Acesta deserveşte atât populaţia municipiului Rădăuţi cât şi populaţia din comunele 
învecinate, însemnând aproximativ 150000 de persoane din municipiu şi din zonă. Spitalul 
Municipal Rădăuţi este amplasat pe şoseaua care duce spre Suceava, construcţia fiind 
reabilitată recent.  
 Acţiunea de modernizare a Spitalului Municipal din Rădăuţi a debutat în anul 2007. Pe 
baza unui proiect PHARE s-au obţinut fonduri pentru reabilitarea spitalului vechi şi a celui 
nou. Lucrările au cuprins refacerea acoperişului, faţadele celor două corpuri, înlocuirea 
tâmplăriei geamurilor cu sistem termopan şi reabilitarea sistemului de încălzire.  
 De asemenea, s-a înnoit şi aparatura medicală. Prin sponsorizări oferite de o firmă 
austriacă ce activează pe platforma municipiului vor fi renovate şi 2 săli de operaţie ale 
spitalului.  

Din fondurile alocate de Consiliul Local au fost executate lucrări de modernizare 
pentru producerea aburului tehnologic, precum şi reparaţii la clădirile centralelor termice. Cu 
sprijinul unor sponsori români şi a firmelor austriece care activează pe platforma industrială 
din sudul oraşului, la sfîrşitul anului 2007, compartimentul de primire urgenţe al spitalului din 
Rădăuţi a fost complet reabilitat, la standarde europene. 

În anul 2007 la Spitalul Municipal Rădăuţi au fost internaţi peste 18.000 de pacienţi. La 
începutul anului 2008, în Spitalul Municipal Rădăuţi erau încadraţi 50 de medici de diverse 
specialităţi. În ambulatoriul de specialitate în anul 2007 au fost acordate aproximativ 90000 
de consultaţii.  

În continuare, vor fi analizaţi câţiva indicatori specifici domeniului sănătăţii:  
 
 Numărul de paturi în spitale – sector public 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Paturi in spitale – sector 
public - număr 

614 595 530 540 540 540 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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Din diagrama anterioară reiese că numărul de paturi în spitale în municipiul Rădăuţi a 
cunoscut, pe ansamblu, o evoluţie descrescătoare în intervalul studiat. Putem identifica două 
perioade: intervalul 2001 – 2003, în care numărul de paturi s-a redus cu 13,69%, şi intervalul 
2004 – 2006, în care numărul de paturi a crescut uşor în 2004 comparativ cu 2003 (+1,86%), 
în anii următori rămânând constant.  
 
 Numărul de medici şi farmacişti 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Medici - sector public – pers. 81 80 79 76 77 69 

Medici - sector privat – pers. 14 13 11 7 11 13 

Stomatologi – sector public  9 7 9 8 7 6 

Stomatologi – sector privat 6 9 8 7 5 12 

Farmacişti - sector public – pers.  3 1 1 1 1 1 

Farmacişti - sector privat – pers.  6 13 16 18 18 19 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 

 
 Cei mai numeroşi sunt medicii din sectorul public, însă, în intervalul 2001 – 2006 
numărul acestora este în scădere, înregistrându-se o reducere de 14,8% în 2006 faţă de 
valoarea din anul 2001. Numărul medicilor din sectorul privat este mult mai redus, evoluţia 
numărului acestora fiind descendentă în intervalul 2001 – 2004 (-50% în 2004 faţă de 2001) 
şi ascendentă în anii 2005 şi 2006, (+50%), ajungând la valoarea din anul 2001.  

Referitor la medicii stomatologi, evoluţia numărului acestora este variabilă în limite 
reduse. Ca şi apartenenţă, remarcăm că, în 4 ani din cei 6 ani analizaţi, numărul medicilor 
stomatologi din sectorul public depăşeşte numărul celor din sectorul privat. Doar în anii 2002 
şi 2006 sectorul privat deţine întâietatea, cu precizarea că, în 2006, numărul stomatologilor 
din sectorul privat era cu 50% mai mare decât numărul stomatologilor din sectorul public.  
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În ceea ce priveşte farmaciştii, domină clar farmaciştii din sectorul privat, al căror 

număr este în continuă creştere pe parcursul întregului interval 2001 – 2006. În 2006, 
numărul farmaciştilor din sectorul prival era mai mare faţă de valoarea din anul 2001 cu 
68,4%, şi depăşea numărul farmaciştilor din sectorul public cu 94,7%.  
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 Numărul unităţilor medicale  
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dispensare medicale - sector public  1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale şcolare - sector public - - 5 5 3 3 

cabinete medicale individuale (de familie) – 
sector public  

- - 24 20 11 11 

Ambulatorii de spital - sector public - - 1 1 1 1 

Crese - sector public - număr 1 1 1 1 1 - 

Farmacii - sector public 2 2 1 1 1 1 

Farmacii - sector privat număr 2 9 9 13 10 10 

cabinete stomatologice-sector privat 6 9 10 14 14 20 

Depozite farmaceutice -sector privat - număr 1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale – sector privat - număr 14 12 3 3 - - 

Cabinete stomatologice individuale-sector 
public 

- - 10 8 5 4 

Laboratoare medicale - sector privat - număr 1 2 1 2 3 3 

Laboratoare de tehnică dentară - sector privat 1 1 3 5 5 5 

Cabinete medicale de specialitate individuale 
- sector public 

- - 7 7 5 5 

Cabinete medicale de specialitate-sector 
privat  

- - 12 17 20 19 

Cabinete medicale de medicină generală - 
sector privat 

- - - - 3 3 

Cabinete medicale de familie - sector privat - - - - 1 1 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 

 
 
 Farmaciile din sectorul privat care funcţionează în municipiul Rădăuţi sunt redate în 
tabelul de mai jos:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 
FARMACIA MALVINA S.R.L. 4773 

Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

2. 
CHIRILÃ GH. AURICA PF 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

3. 
CYNARA FARM S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

4. 
DRACAENA FARM S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

5. FARMACIA 
AVICENNA S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

6. FARMACIA 
BUCOVINA S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

7. 
FARMACIA DAVILA S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

8. FARMACIA 
HIPOCRAT S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

9. FARMACIA 
NICOFARM S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 
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10. 
IUHAS S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

11. 
OMNAPHARM S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

12. 
OTIFARM S.R.L. 

4773 Comerţcu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

13. 
ROM FARM S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

14. 
ROSAFARM S.R.L. 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Unităţile din domeniul sănătăţii care au înregistrat în intervalul 2001 – 2006 cele mai 
mari creşteri sunt farmaciile private (+80% în 2006 faţă de 2001), cabinetele stomatologice 
din sectorul privat (+70% în 2006 comparativ cu anul 2001), laboratoarele de tehnică dentară 
din sectorul privat (+80% în 2006 faţă de anul 2001), cabinetele medicale de specialitate din 
sectorul privat (+36,8% în 2001 comparativ cu 2006).  
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 

 
Remarcăm faptul că, în timp ce numărul personalului mediu sanitar aparţinând 

sectorului public a înregistrat în intervalul 2001 – 2006 o evoluţie oscilatorie, cu creşteri şi 
scăderi succesive, numărul personalului medical din sectorul privat a înregistrat o creştere 
continuă, în 2006 numărul cadrelor sanitare medii din sectorul privat fiind cu 68% mai mare 
comparativ cu valoarea din anul 2001. Acest lucru demonstrează ascensiunea cabinetelor 
medicale private, deci dezvoltarea sectorului medical particular.  

Următoarele societăţi sunt furnizoare de servicii medicale private:  
 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. 
GYCY MED S.R.L. 8621 

Activităţi de asistenţă medicală 
generală 

2. CAVIDENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

3. CELUDENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

4. DENTAL CRIS S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

5. DENTAMAR S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 
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6. DENTAUR S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

7. IMPLADENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

8. MEDISTOM S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

9. MIHADENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

10. MIRON 
D.MARIANA-
VERONICA PF 

8623 

Activităţi de asistenţă stomatologică 

11. PRAXIDENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

12. SABIDENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

13. SIM DENTES S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

14. SMILEDENT S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

15. TEODENTAL S.R.L. 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

16. 
LABORMED S.R.L. 8690 

Alte activităţi referitoare la sănătatea 
umană 

17. 
LUCYVAL S.R.L. 8690 

Alte activităţi referitoare la sănătatea 
umană 

18. 
NITOI H. IULIANA PF 8690 

Alte activităţi referitoare la sănătatea 
umană 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 Direcţia de asistenţă socială din cadrul Primăriei municipiului Rădăuţi are în 
subordine următoarele instituţii:  

Cantina socială. Oferă servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive 
(prepararea, servirea si distribuirea hranei), beneficiarii fiind copii cu vârste între 0-6 ani, 7-16 
ani, 17-18 ani, tineri cu vârste cuprinse între 18-26 ani, adulţi şi persoane vârstnice cu 
venituri reduse. În anul 2007, la Cantina de ajutor social au fost distribuite în medie 120 porţii 
de mâncare/zi.  

Căminul pentru persoane vârstnice. Oferă servicii de găzduire pe perioadă 
nedeterminată, promovează relaţiile sociale prin activităţi socio culturale, servicii de mediere 
socială în familie, asistenţă medicală, beneficiarii fiind persoanele vârstnice aflate în situaţii 
critice din punct de vedere al veniturilor, persoane fără locuinţe, sau cu dificultăţi în familie.  

Conform Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului 
Rădăuţi pentru anul 2007, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuţi erau în îngrijire 52 
persoane (25 femei şi 27 bărbaţi). De asemenea, în 2007 erau luate în evidenţă 22 persoane 
vârstnice cărora li s-au efectuat servicii comunitare la domiciliu.  

Adăpostul de noapte. Conform Raportului privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Rădăuţi pentru anul 2007, la Adăpostul de noapte erau cazate un 
număr de 12 persoane fără locuinţă. Beneficiarii sunt copii cu vârste între 0-6 ani, 7-16 ani, 
17-18 ani, tineri cu vârste cuprinse între 18-26, adulţi şi persoane vârstnice, aflate în situaţii 
de sărăcie extremă, fără locuinţă. Adăpostul oferă servicii de găzduire pe timp de noapte, 
servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea 
hranei), servicii de consiliere socială.  

În 2007, clădirea Adăpostului pentru noapte, situată în curtea Cantinei de ajutor social 
a fost reabilitată. Pentru anii 2008-2009 au fost accesate fonduri de la Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru extinderea, modernizarea, dotarea şi funcţionarea 
acestui adăpost de noapte, în conformitate cu standardele impuse de legislaţia în vigoare. 

Servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu. Beneficiarii sunt persoanele vârstnice 
care suferă de boli cronice, au vârste înaintate, sau reprezintă cazuri de sărăcie. Tipurile de 
servicii oferite sunt cele de îngrijire social-medicală, consiliere socială, consiliere juridică 
îngrijitor la domiciliu sau asistent social.  

Servicii de consiliere, informare, sprijin material şi financiar. Beneficiarii sunt 
persoanele vârstnice, adulţi, copii cu vârste între 0-6 ani, 7-16 ani, 17-18 ani, aflate în situaţii 
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de handicap, vârstă înaintată, abuz (violenţă) şi neglijare, sărăcie, persoane care trăiesc în 
stradă. Tipurile de servicii oferite sunt cele de informare în domeniu, identificare şi evaluare, 
consiliere socială, consiliere juridică.  

Conform Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului 
Rădăuţi pentru anul 2007, în anul 2007 un număr mediu lunar de 73 de familii şi persoane 
singure au beneficiat de ajutor social, conform Legii 416/2001 şi 70 de familii şi persoane 
singure au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei.  
 În municipiul Rădăuţi există de asemenea 2 centre pentru copiii orfani. Centrul de 
Plasament "Universul copiilor" şi Aşezământul de Copii „Sfântul Ierarh Leontie”. Centrul de 
Plasament de tip familial "Universul copiilor" a fost inaugurat în 2003 şi are o capacitate 
de 16 locuri.  

Aşezământul de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” aparţine de mânăstirea Bogdana. 
Construcţia acestui aşezământ a debutat în anul 2001, pe terenul mânăstirii aflat la intrarea 
în municipiul Rădăuţi – drumul spre Suceava - pe o suprafaţă de 3 ha.  

Aşezământul de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” cuprinde 10 vile, o biserică cu 
clopotniţă, 3 terenuri de sport, o microfermă (pentru porci, vite, păsări etc.), un corp 
administrativ (cu bucătăria principală, sală de mese, 2 săli de sport, club şi la subsol un 
adăpost de apărare civilă pentru 160 de persoane) precum şi mult spaţiu verde. 

Aşezământul poate găzdui 150 de copii orfani. Aceştia urmează cursurile şcolilor 
primare, liceale sau profesionale la şcolile din oraşul Rădăuţi, transportul fiind asigurat de 
către orfelinat. În cadrul aşezământului, copiii şi tinerii pot învăţa diverse meserii: pictură, 
sculptură, tâmplărie, zootehnie, agricultură, croitorie, etc. De asemenea, tinerii care doresc 
să urmeze o facultate vor fi întreţinuţi şi sprijiniţi de către mânăstire.  

Pentru a veni în ajutorul persoanelor singure, bătrânilor şi orfanilor mânăstirea 
Bogdana a construit în incinta mânăstirii un dispensar uman ce cuprinde 3 cabinete 
medicale. 
 
 

2.4.3.5. Învăţământul 
 
 

În municipiul Rădăuţi funcţionează următoarele unităţi de învăţământ:  
 Învăţământul preşcolar:  

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 “Pinochio“;  
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 “Prichindelul“; 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 “Micul Prinţ“;  
- Grădiniţa cu program normal nr. 3 “Sf. Treime“;  
- Grădiniţa cu program normal nr. 4 “Albinuţa“;  
- Grădiniţa cu program normal nr. 5 “Voinicelul“; 
- Grădiniţa cu program normal nr. 6; 
- Grădiniţa cu program normal nr. 7 “Scufiţa Roşie“; 
- Grădiniţa cu program normal nr. 8 “A. C. Z.“; 
- Grădiniţa cu program normal nr. 9 “Arlechino“;  

 Învăţământul primar şi gimnazial: 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 “Gh. Popadiuc” Rădăuţi; 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Rădăuţi; 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Rădăuţi; 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Rădăuţi; 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 “Bogdan Vodă” Rădăuţi; 

 Învăţământul liceal şi profesional: 
- Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi; 
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- Grupul Şcolar Agricol “Andronic Motrescu“ Rădăuţi; 
- Colegiul Tehnic Rădăuţi.  

Unele dintre unităţile de învăţământ menţionate anterior fac parte din învăţământul 
particular. La nivelul anului şcolar 2006-2007 aceste unităţi sunt următoarele: 

1. Unităţi de învăţământ preşcolar alternativ - alternativa educaţională Step by Step:  
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 “Micul Prinţ“ – 6 grupe; 
- Grădiniţa cu program normal nr. 3 “Sf. Treime“, aparţinând de Şcoala cu 

clasele I–VIII nr. 2, 1 grupă;  
- Grădiniţa cu program normal nr. 5 “Voinicelul“; 

2. Unităţi de învăţământ şcolar alternativ: 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Rădăuţi; 

 
În afara unităţilor de învăţământ menţionate anterior, în municipiul Rădăuţi 

funcţionează şi Şcoala Specială Rădăuţi, şcoală ajutătoare cu cabinete de logopedie şi 
psihologie.  

 
Evoluţia populaţiei şcolare din municipiul Rădăuţi este prezentată în diagrama 

următoare.  
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 

 
Se observă că, în intervalul 2001 – 2006, evoluţia populaţiei şcolare a municipiului s-a 

caracterizat printr-o evoluţie în general descrescătoare. Cel mai mare număr de elevi înscrişi 
(inclusiv preşcolari) s-a înregistrat în anul 2001. Pe parcursul anilor 2002 şi 2003, reducerea 
numărului total de elevi înscrişi este puţin sesizabilă, cu mai puţin de 1% (-0,8% în 2002 şi -
0,5% în 2003). În schimb, în anii următori, scăderea numărului elevilor înscrişi este mai mare, 
de 2,7% în 2004 faţă de 2003 şi 4,8% în 2005 comparativ cu 2003. În 2006, numărul elevilor 
înscrişi creşte uşor faţă de anii 2004 şi 2005, dar nu atinge valoarea înregistrată în 2003 (mai 
mic cu 2,5% faţă de 2003).  

Pe niveluri de învăţământ, situaţia numărului de elevi înscrişi este următoarea:  
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Copii inscrisi in grădiniţe 914 1045 1035 1007 986 1011 

Elevi înscrişi în înv. primar  1529 1472 1477 1359 1324 1276 

Elevi înscrişi în înv. gimnazial  2158 2008 1822 1675 1485 1449 

Elevi înscrişi în înv. liceal  2048 2150 2219 2233 2260 2557 

Elevi înscrişi în înv. profesional  582 559 733 816 882 807 
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Elevi înscrişi în înv. postliceal 89 28     

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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Se observă că, în învăţământul preşcolar, după o creştere de 12,5% în anul 2002 
comparativ cu 2001, numărul de copii înscrişi se reduce continuu, până în anul 2005. cu 
toate acestea, diminuarea nu este foarte mare, (-5,7% în 2005 faţă de anul 2002). În 2006 se 
manifestă o revenire la valorile caracteristice intervalului 2002-2004, prin creşterea cu 2,48% 
a numărului de preşcolari înscrişi, comparativ cu anul 2006.  

Referitor la învăţământul primar şi gimnazial, remarcăm că, în ambelele cazuri 
numărul elevilor înscrişi se reduce continuu în intervalul 2001 – 2006, reducerea fiind mai 
bruscă în cazul învăţământului gimnazial. Astfel, pentru învăţământul primar, numărul de 
elevi înscrişi în 2006 este mai mic cu 16,5% decât numărul de elevi înscrişi în anul 2001. În 
învăţământul gimnazial, scăderile de la un an la altul sunt mai mari, de -7% în 2002, -9,3% în 
2003, faţă de 2002, -8,07% în 2004 faţă de 2003, -11,3% în 2005 faţă de 2004, -2,4% în 
2006 faţă de 2005. În 2006, faţă de 2001, diminuarea numărului de elevi înscrişi este de 
32,8%.  

Reducerea efectivelor de elevi din învăţământul primar şi gimnazial coincide cu 
reducerea natalităţii după 1990 şi mai ales din a doua jumătate a anilor ’90. Pe de altă parte, 
putem preconiza în viitorul apropiat posibilitatea creşterii numărului preşcolarilor şi elevilor pe 
fondul creşterii uşoare a natalităţii din anii 2004, 2005, şi 2006.  

Numărul elevilor înscrişi în învăţământul liceal şi profesional este în creştere. În 
învăţământul liceal creşterea este mai lentă în intervalul 2001 – 2005 (+9,3%) pentru ca, într-
un singur an, 2005-2006, creşterea să fie bruscă, de +11,62%.  

În învăţământul profesional, deşi în intervalul 2001 – 2005 numărul elevilor înscrişi 
este, pe ansamblu, crescător, în 2002 are loc o uşoară reducere, de 4% faţă de anul 2001. În 
2005, numărul elevilor înscrişi este mai mare cu 34% faţă de anul 2001. În 2006, are loc 
reducerea numărul de elevi înscrişi cu 8,5% comparativ cu anul 2005.  

În ceea ce priveşte mărimea efectivului personalului didactic, evoluţia acestui 
indicator este prezentată în cele ce urmează. 



290105

105 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

105/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

504

467 468
464

453
454

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510
n

r.
 p

e
rs

. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evoluţia numărului total de personal didactic în municipiul Rădăuţi 

 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 

 
Pe ansamblu, se observă că evoluţia numărului total al personalului didactic din 

unităţile de învăţământ ale oraşului Rădăuţi este descrescătoare, în 2006 numărul cadrelor 
didactice fiind cu 10,1% mai mică decât în anul 2001. Cea mai consistentă reducere se 
produce în anul 2002, când numărul personalului didactic se reduce cu 7,4%, comparativ cu 
scăderea înregistrată în 2004, de doar 0,9% sau cea din 2005, de 2,3%.  

Pe niveluri de învăţământ, situaţia numărului total al cadrelor didactice este 
următoarea: 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Personal didactic în învăţamânt preşcolar  50 53 52 53 53 55 

Personal didactic în învăţamânt primar 73 69 75 79 79 72 

Personal didactic în învăţamânt gimnazial  171 165 153 150 143 123 

Personal didactic în învăţamânt liceal  185 162 169 165 165 178 

Personal didactic în învăţamânt profesional  21 15 19 17 13 26 

Personal didactic în învăţamânt postliceal  4 3     
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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Numărul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar are o evoluţie pozitivă, uşor 

crescătoare, în 2006 numărul cadrelor didactice din preşcolar fiind cu 5,6% mai mare 
comparativ cu cel înregistrat la începutul intervalului studiat.  

Numărul cadrelor didactice din învăţământul primar înregistrează o evoluţie fluctuantă, 
crescătoare în anii 2003, 2004, 2005 şi descrescătoare în anii 2002 (-5,4% faţă de anul 
2001) şi 2006 (-8,9% faţă de anul 2005).  

Numărul cadrelor didactice din învăţământul gimnazial este descrescător pe toată 
durata intervalului studiat, în 2006 numărul cadrelor didactice din acest nivel fiind mai mic cu 
28% faţă de cel înregistrat în 2001. cele mai semnificative reduceri s-au produs şi anii 2003 (-
7,2% faţă de anul 2002) şi 2006 (-14% faţă de anul 2005).  

Numărul personalului didactic în învăţământul liceal are o evoluţie similară cu numărul 
personalului didactic din învăţământul profesional, evoluţie caracterizată printr-o scădere 
bruscă la nivelul anului 2002 (-12,4% în învăţământul liceal şi -28,55 în învăţământul 
profesional), creşteri abia sesizabile în anii 2003 şi 2004, urmate de o stagnare, respeciv 
scădere în anul 2005. În 2006 are loc o creştere considerabilă în ambele cazuri, de +7,31% 
în învăţământul liceal şi de +50% în învăţământul profesional.  

Situaţia numărului sălilor de clasă, a laboratoarelor şi atelierelor şcolare este 
prezentată în tabelul următor: 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Săli de clasa si cabinete şcolare - număr 169 169 178 171 180 

Laboratoare şcolare - număr 28 30 31 34 35 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
 
În Şcoala Generală nr. 4 Rădăuţi funcţionează Centrul de Informare şi 

Documentare, care beneficiază de bibliotecă, mijloace multimedia, calculatoare, acces la 
Internet, centrul fiind amenajat în fostul atelier al şcolii. 

 
Învăţământului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal i se adaugă şi alte forme de 

învăţământ, concretizate prin numeroasele şcoli de conducere care funcţionează în 
municipiul Rădăuţi:  

 

NR. 
CRT.  

DENUMIREA UNITĂŢII FORMA 
JURIDICĂ 

CAEN DOMENIUL DE ACTIVITATE  

1. CACIUR L.GHEORGHE PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

2. COTOS V. PETRU PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

3. COVALI N. NICOLAI PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

4. DAMIAN D.DANUT PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

5. G.B.V. ZARANCA SERV 
COM S.R.L. 

8553 
Scoli de conducere (pilotaj) 

6. GAVRILOAIA D. TRAIAN PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

7. HOLDEX IMPEX S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

8. IULAND AUTO S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

9. MELNICIUC V. IOAN-
DOREL PF 

8553 
Scoli de conducere (pilotaj) 

10. NICOARA C. PETRU PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

11. ONICIUC GH. VIOREL-
MARIUS PF 

8553 
Scoli de conducere (pilotaj) 

12. PAPUC I. LAURENTIU-
VALENTIN PF 

8553 
Scoli de conducere (pilotaj) 
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13. PREUTESCU D. 
GHEORGHE PF 

8553 
Scoli de conducere (pilotaj) 

14. PSIHO-AS S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

15. ROANTA V.COSTACHE PF 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

16. ROM-COSMETIC 
DESIGN GABRIELA S.R.L. 

8553 
Scoli de conducere (pilotaj) 

17. RUDYMARK S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

18. RUT COM SERV S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

19. RUT-RAM S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

20. SEBIPET - AUTO S.R.L. 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 

21. CRISTIN ART MODELS S.R.L. 8553 Alte forme de învăţământ 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 2008 

 
 

2.4.3.6. Serviciile socio – culturale 
 

Trecutul încărcat de istorie, funcţia importantă religioasă pe care a deţinut-o oraşul 
până în secolul al XVIII-lea, multitudinea şi diversitatea manifestărilor artistice, culturale, 
etnografice, chiar ştiinţifice, organizate periodic în municipiu, prezenţa instituţiilor culturale 
precum şi interesul cetăţenilor faţă de fenomenul cultural conferă municipiului Rădăuţi 
atributul de oraş cultural. Serviciile socio-culturale din oraşul Rădăuţi sunt furnizate de 
următoarele instituţii de cultură:  

1. Biblioteca municipală “Tudor Flondor”. Este situată în piaţa Unirii, fiind înfiinţată 
în anul 1952. Biblioteca conţine peste 98.000 de volume, din care circa 800 de colecţii 
speciale, ce datează din 1840. Multe din ele sunt cu caractere gotice şi urmează a fi 
prelucrate şi catalogate. Bilioteca municipală este structurată pe 5 secţii: împrumut pentru 
adulţi; împrumut pentru copii; sala de lectură; secţia de limbi străine; secţia de muzică şi arte 
plastice.  

2. Casa Municipală de Cultură Rădăuţi. A fost inaugurată în 1956, în fosta clădire a 
Casei Învăţătorului din Rădăuţi. Dispune de o sală de spectacole de 500 locuri, sală de 
cinematograf de 80 de locuri, săli de repetiţii şi săli de cursuri pentru Universitatea Populară 
(cursuri de cultură generală şi formare profesională) şi cercuri tehnico-aplicative. Au loc 
manifestări ale tradiţiilor populare, Miss şi Mister Primăvara, Festivalul Internaţional de 
Folclor “Arcanul”, în prima săptămână din luna iulie, Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă, 
în luna decembrie, între Crăciun şi Anul Nou. În cadrul instituţiei activează formaţii artistice 
de amatori, ansamblul folcloric “Florile Bucovinei”, cu participări la concursuri şi festivaluri din 
ţară şi străinătate; grupul de muzica rock „Sirius” şi o formaţie de break-dance, precum şi 
formaţii de teatru, muzică pop, interpreţi individuali.  

3. Muzeul de Etnografie „Samuil şi Eugenia Ioneţ” Rădăuţi 
Bazele Muzeului de Etnografie Rădăuţi s-au pus în anul 1934, de către Samuil şi 

Eugenia Ioneţ, cadre didactice şi pasionaţi colecţionari de obiecte de artă populară.  
Clădirea în care funcţionează muzeul a fost ridicată în 1860, fiind declarată monument 

de arhitectură. Actuala expoziţie a fost deschisă în anul 1976 şi este bazată pe tehnicile 
populare din nordul judeţului Suceava, mai exact Bucovina. Ea cuprinde exponate din cele 
mai valoroase, ilustrând creativitatea şi măiestria populaţiei din această zonă. Expoziţia 
însumează o suprafaţă de aproximativ 900 m.p., cuprinzând 11 încăperi, în care sunt 
prezentate peste 8000 de exponate. 

Patrimoniul celor 8000 de piese muzeografice sunt organizate în 13 colecţii, din care 
1000 sunt expuse în expoziţii permanente, iar restul se află conservate în patru depozite 
modernizate. Remarcabile sunt colecţiile: de carte veche şi manuscrise, pictură şi icoane, 
ceramică, lemn, metal os şi piele, obiecte şi instrumente muzicale, ouă încondeiate, podoabe 
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populare, ţesături şi piese de port popular. Totodată muzeul deţine un fond documentar şi o 
bibliotecă cu peste 4000 de volume. 

Principalele proiecte desfăşurate în cadrul Muzeului de Etnografie sunt:  
- “Summit-ul minorităţilor”, desfăşurat în anul 2000, cu scopul punerii în valoare a 

tradiţiilor celor 7 minorităţi existente în Bucovina. Ca activităţi, proiectul a inclus portofoliu 
documentar pe teren, cu echipa de la Muzeu; realizarea de filmări documentare cu privire la 
tradiţii şi monumente aparţinînd minorităţilor; realizarea unui CD cu aceste filmări; tipărirea 
unui catalog ce conţine texte cu istoricul comunităţilor şi ale Muzeului, ca depozitar al unor 
piese aparţinînd acestora; expoziţie finală cu valori din patrimoniul minorităţilor şi manifestări 
artistice cu prilejul acestui vernisaj, la care au participat ansambluri de artişti amatori. În urma 
acestui proiect s-a iniţiat festivalul Summitul minorităţilor, desfăşurat în luna decembrie a 
fiecărui an. 

- “Bucovina – un spaţiu al inimii” , proiect care a debutat în anul 2005, cu o durată de 6 
luni, având ca scop conservarea şi promovarea patrimoniului cultural al regiunii, cu accent pe 
natura multiculturală a zonei, prin realizarea unui catalog de prezentare a Muzeului 
Etnografic Rădăuţi.  

4. Centrul pentru studierea problemelor Bucovinei 
Este o instituţie publică, înfiinţată în septembrie 1992 prin Hotărâre a Guvernului 

României fiind o unitate de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată în subordinea 
Academiei Române – Filiala Iaşi. Obiectul de activitate îl reprezintă elaborarea studiilor de 
interes naţional privind istoria şi cultura Bucovinei istorice.  

Sectoare de activitate funcţionale sunt: istorie; istorie literară, etnografie şi folclor; 
ştiinţele naturii. Sectoare încă neacoperite prin încadrare sunt lingvistică; studii economice 
complexe; istoria artelor şi a mentalităţilor.  

Deţine o bibliotecă proprie de cercetare, cu un fond general de carte şi periodice de 
18523 unităţi de bibliotecă, constituit prin transfer, achiziţie şi donaţii.  

5. Galeria de Artă Rădăuţi a fost inaugurată în anul 1999 şi amenajată în localul 
fostului restaurant “Nordic”, în centru oraşului, vizavi de Catedrala ortodoxă. Proiectul de 
amenajare a vizat mărirea suprafeţei de expunere a Galeriei. Aceasta are o suprafaţă de cca 
150 mp. De la înfiinţare, Galeria a găzduit numeroase expoziţii de artă (pictură, sculptură, 
grafică, arte decorative, fotografie), documentare şi tematice, acoperind o gamă largă de 
interes a publicului local.  

În 2000, a găzduit ampla expoziţie a proiectului cultural Summitul minorităţilor, 
realizată de Muzeu în colaborare cu Primăria Rădăuţi şi finanţat de Comunitatea Europeană.  

6. Clubul copiilor şi elevilor Rădăuţi – situat pe Calea Bucovinei, permite antrenarea 
copiilor şi a elevilor în activităţi extraşcolare de natură culturală, muzicală, de dans, etc.  

 
Domeniul cultelor. Diversitatea confesională a populaţiei municipiului Rădăuţi este 

susţinută de numerasele lăcaşuri de cult, de diferite confesiuni, unele dintre aceste locaşuri 
fiind şi monumente istorice. Dintre acestea, menţionăm:  

- Catedrala ortodoxă “Pogorârea Sfântului Duh“ - construcţie ce păstrează stilul 
moldovenesc în formă de treflă, monument de referinţă pentru municipiul Rădăuţi şi chiar 
pentru toată zona Bucovinei. Lucrările au început în 1927, au stagnat din cauza războiului şi 
au fost reluate în 1950. Catapeteasma provine de la biserica din Răpciuni, de la poalele 
Ceahlăului, localitate aflată azi sub apele lacului de acumulare Bicaz. Din anul 2004, de 
Crăciun şi de Paşte, Catedrala găzduieşte concerte de muzică religioasă, la care participă 
credincioşi ortodocşi, romano-catolici şi greco-catolici.  

- Mânăstirea Bogdana – reprezintă principalul obiectiv din municipiu, şi în acelaşi timp 
cel mai vechi monument de piatră al Moldovei (mijlocul sec. al XIV-lea), necropola primilor 
Muşatini. În arhitectura acestui edificiu sunt reunite cele 3 stiluri care dominau arhitectura 
Europei din acele timpuri: romanic, gotic şi bizantin. Prin veleităţile pe care le-a deţinut 
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mânăstirea în decursul mai multor secole de istorie, mai precis în perioada feudală, funcţia 
religioasă a fost determinantă în evoluţia şi dezvoltarea municipiului Rădăuţi.  

- Biserica “Naşterea Maicii Domnului“ Rădăuţi,  
- Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ Rădăuţi, 
- Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ Rădăuţi, 
- Biserica “Sf. Dumitru“ Rădăuţi, 
- Templul Evreiesc – deserveşte puţinii credincioşi de rit mozaic care au mai rămas în 

municipiul Rădăuţi, devenind însă un important obiectiv cultural. Datează din anul 1879. 
Sinagoga din Rădăuţi va fi restaurată în anul 2008, în cadrul programului de protejare a 
patrimoniului evreiesc din România adoptat prin Hotărâre de Guvern în iunie 2007. Un tratat 
dedicat moştenirii culturale evreieşti din Europa de Est, reeditat pentru a treia oară de 
prestigioasa publicaţie National Geographic în martie 2007, nominalizează sinagoga din 
Rădăuţi ca monument istoric excepţional pentru Europa Iudaică. 

- Biserica Greco-Catolică Ucraineană - lăcaşul a fost construit în 1935, din cărămidă, 
pe vechiul loc al Casei parohiale. Până la construirea acestei biserici, serviciul divin se oficia 
în Biserica Romano-Catolică. Interiorul bisericii are aspect gotic catolic, cu bănci şi două 
altare laterale. Lăcaşul nu are icoane mai vechi de anul 1900, însă îl îmbogăţeşte o carte 
tiparită la Lvov, în 1746, alături de alte cărţi de cult tipărite în limba slavonă. In 1950, Biserica 
Greco-Catolică a fost trecută forţat de regimul comunist la Biserica Ortodoxă, iar după 1990, 
împreună cu preotul şi credincioşii, a revenit la cultul ei.  

- Biserica Romano-Catolică Rădăuţi – a fost construită între 1823-1826. 
- Biserica Lipovenească,  
- Biserica Penticostală “Betel” Rădăuţi,  
- Biserica Penticostală “Maranata” Rădăuţi,  
- Biserica Baptistă,  
- Casă de rugăciune „Martorii lui Iehova”.  
Evoluţia numărului de biblioteci precum şi a numărului de abonamente radio – TV este 

prezentată în tabelul şi diagramele următoare:  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Biblioteci - total - număr 9 10 10 10 10 10 

Biblioteci publice - număr 1 1 1 1 1 1 

Abonamente la radio  2689 2490 9170 7904 7491  

Abonamente la televiziune 4148 3967 9262 8172 7846  
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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Numărul de abonamente radio prezintă o evoluţie fluctuantă. Astfel, după o scădere 
de 7,4% în anul 2002 faţă de anul 2001, urmează o creştere spectaculoasă de 72,8% în 
2003, comaparativ cu anul precedent. Pe parcursul anilor următori numărul de abonamente 
radio se reduce, astfel că, în 2005 era cu 18,31% mai mic decât valoarea din anul 2003. 

În ceea ce priveşte numărul abonamentelor TV, evoluţia acestora este similară cu 
aceea a numărului de abonamente radio. Astfel, numărul abonamentelor TV se reduce în 
2002 cu 4,3%, creşte brusc în 2003 cu 57,1%, şi scade în anii următori, ajungând ca în anul 
2005 să fie cu 15,2% mai mic decât în anul 2003. 

 
 
2.4.3.7. Recreere / sport 
 
Mijloacele de recreere şi practicare a activităţilor sportive din municipiul Rădăuţi sunt 

diversificate, asigurând posibilităţi sporite de petrecere a timpului liber pentru rezidenţii 
oraşului şi constituind, în acelaşi timp, obiective turistice, prin atragerea unui număr mare de 
vizitatori.  

Parcul din centrul oraşului, hipodromul din sudul oraşului, cu herghelia, stadionul din 
vestul municipului, parcul zoologic, sunt cele mai importante obiective pentru recreere. 

Parcul Zoologic. Parcul Zoo Rădăuţi are o vechime de peste 30 de ani, fiind înfiinţat 
în anul 1975. Se întinde pe o suprafaţă de 2,19 ha, aparţinând domeniului public de stat. 
Parcul Zoo adăposteşte în jur de 25 de specii de animale şi păsări autohtone şi exotice. 
Cuprinde 29 de clădiri reprezentând adăposturi pentru animale, magazie de furaje 
concentrate, beciuri pentru încălzirea rădăcinoaselor pe timp de iarnă, magazie lemne foc, 
cameră frigorifică etc, în suprafaţă de 4900 mp.  

La începutul anului 2008, Consiliul Local Rădăuţi a decis modernizarea şi 
reamenajarea Parcului Zoo şi aducerea la standarde europene, atât pri fonduri locale cât şi 
prin finanţări de la Fondul de Mediu.  

Pentru petrecerea timpului liber şi agrement complexele sportive ale oraşului oferă 
posibilităţi de practicare a unei game diversificate de sporturi: tir, handbal, tenis de câmp, 
baschet, călărie.  

Complexul sportiv “Grădina de Tir“ are un stadion de fotbal, un teren de sport, un 
teren de baschet – handbal – hochei, două terenuri de tenis de câmp şi o sală de lupte.  

De asemenea, locuitorii oraşului Rădăuţi beneficiază şi de prezenţa parcurilor publice 
din oraş. Parcul central al municipiului se întinde pe o suprafaţă de 23.514 metri pătraţi şi 
este cel mai popular parc din Rădăuţi. La începutul anului 2008 Consiliul Local a votat un 
proiect de hotărîre privind aprobarea reabilitării parcului central din municipiu, incluzând atât 
porţiunea din faţa Primăriei, dar şi cea din zona Pieţei Unirii. Principalele lucrări au în vedere 
curăţirea şi toaletarea arborilor şi arbuştilor ornamentali, înnoirea cu specii noi a peisajului, 
înlocuirea şi reabilitarea aleilor, schimbarea mobilierului şi a coşurilor de gunoi, gazonarea 
suprafeţei existente, refacerea sistemului de iluminat nocturn, precum şi reabilitarea fântânii 
arteziene existente. 

Clubul Sportiv Şcolar (Şcoala de fotbal) Rădăuţi – este o asociaţie non-profit 
fondată în aprilie 2007, având ca obiectiv descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor pentru 
fotbal a tinerilor între 6 şi 18 ani, paralel cu o dezvoltare armonioasă si completă a 
organismului. Toate acestea impun o pregătire fizică generală, pregătire tehnică specifică şi 
pregătire psihologică. 

Complexul sportiv găzduieşte antrenamentele pe un teren amenajat în mărimi 
regulamentare, la standarde mondiale (FIFA), europene (UEFA), federale (FRF). Se 
încurajează parteneriatele cu structurile profesioniste româneşti şi străine. Corpul de 
antrenori este în număr de cinci şi tot atâtea grupe de vârste. Încurajarea studiilor este 
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direcţia principală şi factor determinant în acceptarea înscrierilor şi a continuării 
antrenamentelor.  

Hipodromul din Rădăuţi găzduieşte anual concursuri şi parade, fiind dotat cu pistă 
de alergări, manej, ţarc pentru dresaj şi tribună. Cel mai important concurs este concursul 
hipic "Calul bucovinean", desfăşurat în cadrul manifestării “Zilele municipiului Rădăuţi“, care 
atrage numeroşi vizitatori.  

 
 
2.4.4. Turismul.  
 
Potenţialului turistic al municipiului Rădăuţi 
 
Din punct de vedere turistic, municipiul Rădăuţi se încadrează în regiunea turistică 

Bucovina, regiune care cuprinde un teritoriu acoperind astăzi zona adiacentă oraşelor 
Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Siret şi Vicovu de Sus. Ceea ce interesează 
din punct de vedere turistic este potenţialul turistic de care dispune municipiul. În cadrul 
industriei turismului, potenţialul turistic joacă un rol foarte important, prezenţa sa în anumite 
arii stând la baza localizării turismului în ariile respective.  

 
Pentru analiza potenţialului turistic al municipiului Rădăuţi se va utiliza Metodologia 

pentru evaluarea potenţialului turistic în unităţile administrativ - teritoriale de bază, elaborată 
în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  

În urma consultării cu specialiştii în domeniul turistic şi conex, precum şi a legislaţiei 
specifice în vigoare a rezultat un model de clasificare a componentelor de potenţial şi de 
infrastructură, astfel: 
 
 

A. Resurse turistice naturale 
 
A1. Cadrul natural cuprinzând 6 componente: 
 relief,  
 geomorfologie,  
 vegetaţie,  
 fauna,  
 hidrografie,  
 peisaj.  
A2. Factori naturali terapeutici cuprinzând următoarele componente: 
 ape minerale terapeutice, 
 lacuri terapeutice, 
 nămoluri terapeutice (sapropelice, minerale, de turbă etc.),  
 emanaţii naturale de gaze terapeutice (mofete, solfatare), 
 ansamblul elementelor fizico-chimice ale litoralului marin; 
 ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin; 
 factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă ai României, inclusiv de la nivelul 

peşterilor şi salinelor (bioclimat tonic–stimulant, bioclimat sedativ – indiferent sau 
de cruţare, bioclimat excitant-solicitant etc.) etc. 

A3. Arii protejate cuprinzând următoarele tipuri: 
 rezervaţii ale biosferei, 
 parcuri naţionale, 
 parcuri naturale, 
 alte rezervaţii şi monumente ale naturii. 
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B. Patrimoniul cultural 
B1. Monumente istorice, cu următoarele categorii (cf. Legii 422/2001): monument, 

ansambluri, situri de tipul celor de: 
 arheologie,  
 arhitectură,  
 monumente de for public,  
 monumente memoriale-funerare.  
B2. Muzee şi colecţii publice cu următoarele categorii: 
 muzee monumente memoriale-funerare,  
 colecţii publice.  
B3. Artă şi tradiţie populară cuprinzând: 
 manifestări tradiţionale: serbări, festivaluri, târguri, şezători, obiceiuri şi ritualuri 

tradiţionale, sărbători etc.,  
 meşteşuguri populare tradiţionale: 
- obiecte pe suport textil: ţesături, covoare, costume populare, cusături; 
- pictură pe sticlă şi pe lemn, gravură. 
- ateliere de prelucrarea lemnului, metalelor, a pietrei, pielăriei; 
B4. Instituţii de spectacole şi concerte 
B5. Manifestări culturale anuale/repetabile 
C. Infrastructură specific turistică 
C1. Unităţi de cazare 
C2. Instalaţii de tratament 
C3. Săli de conferinţă, centre expoziţionale etc. 
C4. Pârtii de schi şi instalaţii de transport pe cablu 
C5. Alte instalaţii de agrement (terenuri de golf, plaje omologate „Blue Flag”, instalaţii 

de agrement nautic, parcuri de distracţii, herghelii) 
 
D. Infrastructură tehnica 
D1. Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport, 
D2. Infrastructură edilitară, 
D3. Infrastructură de telecomunicaţii. 
 
 
Evaluarea potenţialului turistic al unităţii administrativ – teritoriale Rădăuţi 
 
A. Resurse turistice naturale 
 
A1. Cadrul natural 
Cadrul natural geografic care intră sub incidenţa oraşului Rădăuţi este dat de 

depresiunea Rădăuţilor, pe care municipiul o domină. Aşezat aproximativ în centrul 
depresiunii omonime, la o altitudine de 360-380m, municipiul Rădăuţi are vatra situată în 
unghiul de confluenţă a râului Suceava cu afluentul său Suceviţa. Oraşul se grefează pe un 
cadru geomorfologic bine reliefat de vastul con de dejecţie Suceviţa – Suceava, format în 
timp prin evoluţia celor 2 râuri. Situl urban al Rădăuţilor este determinat de pâraiele Pozen şi 
Topliţa, relieful oraşului fiind caracterizat prin planeitate.  

Prin urmare, relieful plan, specific depresionar al municipiului Rădăuţi, nu se distinge 
prin spectaculozitate sau diversitate. Totuşi, prin chiar delimitarea sa netă de Obcinile 
Bucovinei sau de restul Podişului Moldovei care mărgineşte depresiunea Rădăuţi, această 
unitate se remarcă prin personalitate teritorială (conform lucrării “Depresiunea Rădăuţi. 
Studiu de Geografie Umană”, C. Iaţu, 2002).   
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Vegetaţia naturală actuală este marcată de intervenţia antropică. Transformările în 
decursul timpului au fost destul de tranşante, în special în ceea ce priveşte suprafaţa de 
pădure. În prezent, municipiul Rădăuţi nu deţine suprafeţe de fond forestier, defrişările 
masive având, în mare, trei beneficiari: locuinţele, pajiştile şi terenurile pentru culturile 
agricole. În consecinţă, municipiul nu dispune nici de fond cinegetic.  

Cursurile de ape care străbat oraşul sunt pâraiele Pozen, Temnic şi Topliţa. Albiile au 
fost puternic modificate antropic în vederea combaterii inundaţiilor. Pentru pârâul Topliţa s-
au realizat lucrări de regularizare, pe cursul pârâului Pozen s-au realizat apărări de maluri şi 
construcţii hidrotehnice care reduc riscul de viitură. Mlaştinile care ocupau suprafeţe întinse 
au fost asanate, în prezent păstrându-se în partea sudică a oraşului, către albia pârâului 
Suceviţa, pe o suprafaţă restrânsă. Nu există preocupări pentru piscicultură.  

Sintetizând cele prezentate până acum în legătura cu cadrul natural, unităţii 
administrativ teritoriale Rădăuţi i se acordă următorul punctaj:  

 

 POZIŢIA PE TREPTE DE RELIEF: PUNCTAJUL ACORDAT 

În depresiunea Rădăuţilor 2 

 Geomofologie:  

Conul de dejecţie Suceviţa – Topliţa, relief plan 0 

 Vegetaţie:   

Lipsa suprafeţelor cu fond forestier 0 

 Fauna:  

Nu deţine fond cinegetic  0 

 Hidrografie:  

Cursuri de apă antropizate, suprafeţe reduse 
de mlaştini 

0.5 

 Peisaj natural  

Interes mediu 1 

TOTAL  3,5 

 
Pornind de la criteriile de mai sus, pentru cadrul natural, municipiului Rădăuţi i s-a 

acordat un punctaj de 3,5 puncte din 10 posibile. 
 
A2. Factori naturali terapeutici 
În municipiul Rădăuţi nu există izvoare cu ape minerale terapeutice, nămoluri 

terapeutice, sau alti factori terapeutici. Climatul este temperat continental cu nuanţe 
excesive, cu ierni reci, Rădăuţiul fiind considerat “polul frigului” din Podişul Sucevei. 
Temperatura medie anuală pentru staţia meteorologică Rădăuţi este de 6,9°C. Lipsa 
vegetaţiei forestiere, temperaturile reduse, la care se adaugă existenţa surselor de poluare 
din oraş (traficul auto, unităţile industriale) nu favorizează dezvoltarea unui bioclimat tonic, 
stimulativ.  

A3. Arii protejate. Criteriul final pentru analiza resurselor turistice naturale este 
reprezentat de ariile naturale protejate. Este binecunoscut faptul că, în trecut, actualul sit 
urban al municipiului Rădăuţi era acoperit de mari surafeţe de mlaştini. Recuperarea 
terenurilor pentru agricultură şi locuire prin asanare a redus habitatele naturale umede. 
Totuşi, în prezent, în sud – estul oraşului, se mai păstrează o suprafaţă de aproximativ 5ha 
de mlaştini care a fost declarată rezervaţie naturală deoarece reprezintă habitatul natural 
pentru numeroase specii de păsări care trăiesc în această zonă umedă.  
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Menţionăm de asemenea parcurile publice ale municipiului, care oferă spaţii de 
recreere şi agrement atât pentru rezidenţii oraşului cât şi pentru vizitatori (Parcul “de la 
Statuie”, Parcul AL. Sahia (sau “La lac”).  

Coroborând punctajele obţinute pentru cele 3 mari categorii de resurse turistice 
naturale – cadrul natural, factorii naturali terapeutici, ariile protejate – rezultă următorul 
punctaj:  

RESURSE TURISTICE NATURALE PUNCTAJUL 

Cadrul natural 3,5 

Factori naturali terapeutici 0 

Arii protejate 1 

TOTAL 4,5 

 
În urma evaluării resurselor turistice naturale ale municipiului Rădăuţi au fost acordate 

3,5 puncte, din 25 posibile. Aşadar, municipiul Rădăuţi nu excelează din punct de vedere al 
potenţialului turistic natural.  

 
 
B. Resurse turistice antropice 
 
Lipsa unui potenţial natural atractiv este pe deplin compensată de potenţialul turistic 

antropic valoros, cu valenţe cultural – religioase şi etnografice. Istoria îndelungată, stăpânirea 
austriacă, rolul religios şi cultural conturat încă din Evul Mediu, toate acestea şi-au pus 
amprenta asupra trăsăturilor arhitecturale, culturale, religioase ale municipiului Rădăuţi.  

Punctajul acordat pentru resursele turistice antropice este de maxim 25 de puncte 
repartizate conform tabelului de mai jos:  

 

CATEGORIE PUNCTAJ 
MAXIM 

B1. Monumente istorice de interes naţional  8 

I - arheologie  

II - arhitectură  

III – monumente de for public   

IV – memoriale  

B2. Muzee şi colecţii publice 9 

I - Muzee  

II – Colecţii publice  

B3. Artă şi tradiţie populară 8/4 

I – Festivaluri, târguri, obiceiuri, sărbători,etc.  

II – Meşteşuguri populare  

B4. Instituţii de spectacole şi concerte 8/4 

Filarmonici, orchestre, formaţiuni instrumentale, 
corale, vocal - instrumentale 

 

B5. Manifestări culturale repetabile  0/4 

TOTAL 25 

 
 
B.1. Monumente istorice de interes naţional 
 
Chiar în zona centrală, oraşul îşi etalează principalele obiective turistice, plasate într-

un cadru arhitectonic aparte, ceea ce a determinat ca Rădăuţiul să fie cunoscut ca fiind o 
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aşezare urbană deosebit de pitorească, îmbinând rigoarea administrativă austriacă cu 
specificul local.  

Multe din clădirile vechi ale oraşului Rădăuţi sunt declarate monumente de arhitectură, 
devenind astfel obiective turistice: clădirea Liceului Eudoxiu Hurmuzachi (1863), sediul 
Primăriei, clădirea Muzeului Municipal (1860), clădirea Judecătoriei, clădirea din centrul 
oraşului construită între anii 1909 - 1910 în care a funcţionat, la începutul sec. al XX-lea, 
primăria oraşului, Templul evreiesc (1879), clădirea fostei Judecătorii (1862), fosta Casa 
germană (1896), azi cinematograf; clădirea fostei Prefecturi (1909), în prezent hotel, clădirea 
Băncii Naţionale, construită în 1940 de arhitectul Radu Dudescu. 

Lista completă a monumentelor arhitecturale din municipiul Rădăuţi, aşa cum apare în 
Lista Monumentelor istorice a judeţului Suceava, 2004, este prezentată în tabelul următor: 

 

NR. 
CRT 

COD LMI 2004 DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

352. SV-II-s-B-05598 Sit urban Zona cuprinsă între str. Putnei, 
Agronomilor, Lupenilor, Calea 
Prieteniei, Piaţa Unirii 

sec. XIX 

353. SV-II-m-B-05599  Templu evreiesc Str. 1 Mai 2  1879 

354.  SV-II-m-B-05600 Spitalul Militar Str. 1 Mai 4 1815 

355. SV-II-m-B-05601 Şcoala nr. 2  Str. 1 Mai 36 1896 

356. SV-II-s-B-05602 Sit urban  Str. Bogdan Vodă 1-87şi 2-86 sec. XIX 

357. SV-II-a-A-05603 Ansamblul bisericii 
"Sf. Nicolae” 

Str. Bogdan Vodă 4-6  sec. XIV 

358. SV-II-m-A-05603.01 Biserica "Sf. Nicolae” Str. Bogdan Vodă 4-6 sec. XIV 

359. SV-II-m-A-05603.02 Clopotniţă Str. Bogdan Vodă 4-6 1781 

360. SV-II-m-A-05603.03 Casa parohială Str. Bogdan Vodă 4-6 1876 

361. SV-II-m-B-05604 Casă Calea Bucovinei 2 1888 

362. SV-II-m-B-05605 Liceul "Eudoxiu 
Hurmuzachi” 

Calea Bucovinei 5 1863 

363. SV-II-m-B-05606 Şcoală Str. Dobrogeanu Gherea 
Constantin 12 

1902 

364. SV-II-m-B-05607 Gara C.F.R. Str. Gării 3 1889 

365. SV-II-m-B-05608 Şcoală Str. Horea 44  1911 

366. SV-II-s-B-05609 Gospodăria - atelier a 
olarului Constantin 
Colibaba 

Str. Lungă 8 1875 

367. SV-II-m-B-05610 Fabrica de Hârtie Str. Papetăriei f.n. 1838 

368. SV-II-m-B-05611 Judecătorie Calea Prieteniei 22 1862 

369. SV-II-m-B-05612 Fabrica de Spirt Calea Prieteniei 47 1789 

370. SV-II-m-B-05613 Fabrica de Mobilă Str. Putnei 208 1902 

371. SV-II-s-B-05614 Zona veche a 
oraşului 

Piaţa Republicii sec. XIX 

372. SV-II-m-B-05615 Casă Str. Republicii 2 1870 

373. SV-II-m-B-05616 Judecătorie Str. Republicii 62-64 1860 

374. SV-II-m-B-05617 Banca Naţională Str. Republicii 65 1940 

375. SV-II-m-B-05618 Prefectură Str. Republicii 67 1909 

376. SV-II-m-B-05619 Spital Str. Spitalului 9 1879 

377. SV-II-s-B-05620 Ansamblu urban Str. Ştefan cel Mare 1- 79 sec. XIX 

378. SV-II-m-B-05621 Biserica romano - 
catolică "Naşterea  
Sf. Fecioare Maria” 

Str. Ştefan cel Mare 16 1823  

379. SV-II-m-B-05622 Şcoală Str. Ştefan cel Mare 18 1911 

380. SV-II-m-B-05623 Clădire publică Str. Ştefan cel Mare 72 1871 
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381. SV-II-m-B-05624 Corpul administrativ 
al Uzinei Electrice 

Str. Ştefan cel Mare 120 1912 

382. SV-II-m-B-05625 Casa Armatei, azi 
Şcoala nr. 6 

Str. Ştefan cel Mare 122 1871 

383. SV-II-m-B-05626  Şcoala nr. 3 Str. Tineretului 9 1905 

384. SV-II-m-B-05627 Catedrala "Pogorârea 
Sfântului Duh” 

Piaţa Unirii (în parc) sec. XX 

385. SV-II-s-B-05628  Ansamblu urban Piaţa Unirii 1-63 sec. XIX 

386. SV-II-m-B-05629  Casa Germană, azi 
Cinematograful 
"Flacăra" 

Piaţa Unirii 10  
 

1896 

Sursa: Lista Monumentelor Istorice 2004, Judeţul Suceava 

 
Observăm că majoritatea monumentelor menţionate în lista anterioară sunt însă 

monumente istorice de interes local, un singur obiectiv fiind de importanţă naţională: 
Ansamblul mânăstirii Bogdana, cu biserica Sf. Nicolae.  

Biserica având hramul Sfântul Nicolae (numită şi Bogdana), ctitorie de după anul 1359 
a domnului Bogdan I, este cea mai veche clădire bisericească din piatră din Moldova. 
Construită pe locul unei vechi biserici din lemn, biserica Bogdana, care a găzduit de la 
început sediul Episcopiei Rădăuţilor, a fost ctitorită de Bogdan (1359-1365) şi extinsă, 
pridvorul fiind adăugat de Alexandru Lăpuşneanu în 1559. Biserica Sfântul Nicolae a fost 
transformată (în 1479) în necropolă domnească de către Stefan cel Mare, aici aflându-se 
mormintele domnilor Bogdan I, Laţcu, Roman I, Stefan I, Bogdan II.  

In timpul domniei lui Alexandru cel Bun, biserica a devenit locaş episcopal. Sunt 
istorici care afirmă că mânăstirea Bogdana a fost reşedinţă mitropolitană, până în iulie 1401 
când Mitropolia Moldovei a fost recunoscută oficial de către Patriarhia de la Constantinopol şi 
scaunul şi scaunul mitropolitan a fost mutat la Suceava.  

Biserica Sfântul Nicolae este prima construcţie religioasă de piatră din Moldova, 
păstrată în forma ei originală, nealterată până astăzi, fiind considerată un adevărat document 
de naştere a arhitecturii Moldovei. Biserica are planul unui edificiu romanic, basilical, unic 
în arhitectura moldovenească, fără turlă, dispoziţia generală a planului prezentând 
caracteristicile basilicii romanice cu cor şi cu absida. Tendinţa de a frâge unele arcuri şi bolţi 
sunt caracteristice arhitecturii gotice, iar specific arhitecturii bizantine este delimitarea 
spaţiului interior în altar, naos, pronaos şi pridvor.  

Astfel, biserica Sf. Nicolae a mânăstirii Bogdana constituie un valoros exemplu de 
tranziţie între tipul clasic de bazilică trinavată şi cel al bisericii moldoveneşti din secolul 
următor. Primul strat de pictură datează din primele decenii ale sec. XIV-lea, din vremea lui 
Alexandru cel Bun. În pronaosul bisericii se află moaştele Sfântului Ierarh Leontie de la 
Rădăuţi.  

Prin calităţile sale arhitecturale şi decorative, mânăstirea Bogdana este în prezent unul 
din monumentele reprezentative ale patrimoniului artistic şi cultural al României. Din 
nefericire, mănăstirea cu biserica nu sunt suficient promovate din punct de vedere turistic.  

Descrieri succinte ale altor monumente arhitecturale sunt prezentate în continuare: 
Catedrala ortodoxă cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt a fost construită în două 

etape (1926-1940 şi 1947-1961) de arhitectul Mihail Pankowski. Construcţia păstrează stilul 
moldovenesc medieval în formă de treflă, monument de referinţă pentru municipiul Rădăuţi şi 
chiar pentru toată zona Bucovinei. Catapeteasma provine de la biserica din Răpciuni, de la 
poalele Ceahlăului, localitate aflată azi sub apele lacului de acumulare Bicaz. 

Biserica romano-catolică (1823-1826), în stil romanic, are dimensiuni impresionante 
(37 m lungime, 13,5 m lăţime şi 14 m înălţime), iar turnul-clopotniţă (cu patru clopote şi un 
ceas cu patru cadrane) are 35 m înălţime. 
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Templul Evreiesc – datează din anul 1879. Sinagoga din Rădăuţi va fi restaurată în 
anul 2008, în cadrul programului de protejare a patrimoniului evreiesc din România. Un tratat 
dedicat moştenirii culturale evreieşti din Europa de Est, reeditat pentru a treia oară de 
prestigioasa publicaţie National Geographic în martie 2007, nominalizează sinagoga din 
Rădăuţi ca monument istoric excepţional pentru Europa Iudaică. 

Câteva imagini cu principalele monumente arhitecturale din municipiul Rădăuţi sunt 
prezentate mai jos:  

  
          Img. 1: Catedrala Ortodoxă - Rădăuţi                          Img. 2: Templul Evreiesc – Rădăuţi 

  
Img. 3: Biserica Sf. Nicolae, M-rea. Bogdana                Img. 4: Casa Municipală de Cultură - Rădăuţi 

  
Img. 5: Colegiul “Eudoxiu Hurmuzachi” – Rădăuţi                    Img. 7. Primăria Rădăuţi   
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    Img. 9. Centrul oraşului Rădăuţi                                     Img. 10: Centrul Oraşului Rădăuţi 

 
 
B.2. Muzee şi colecţii publice 
 
În municipiul Rădăuţi se află Muzeul de Etnografie„Samuil şi Eugenia Ioneţ”, cea 

mai veche instituţie etnografică din Moldova (1934), şi unul din principalele obiective turistice 
ale municipiului. Prin colecţiile sale diversificate muzeul reuşeşte să surprindă, pe de o parte, 
specificul activităţilor şi ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor Bucovinei, iar pe de altă parte, 
măiestria şi creativitatea lor. Practic, pentru orice turist care doreşte să se edifice în ceea ce 
priveşte specificul bucovinean, Muzeul de Etnografie reprezintă principala sursă de 
informaţie.  

Muzeul deţine un patrimoniu de aproximativ 8000 de piese muzeografice, organizate 
în 13 colecţii, din care 1000 sunt expuse în expoziţii permanente, iar restul se află conservate 
în patru depozite modernizate. Remarcabile sunt colecţiile: de carte veche şi manuscrise, 
pictură şi icoane, ceramică, lemn, metal os şi piele, obiecte şi instrumente muzicale, ouă 
încondeiate, podoabe populare, ţesături şi piese de port popular.  

Colecţia de ceramică constituită din ceramică populară cuprinzând piese 
reprezentative pentru acest meşteşug intens practicat în zona Rădăuţiului, meşteri olari 
existând chiar şi în prezent. Piesele expuse prezintă particularitaţile ceramicii locale de 
Rădăuţi, ale ceramicii sgrafitate de Kuty şi ale ceramicii negre de Marginea. Obiecte din 
centre de olărit ca : Horezu, Baia Mare,Vrancea, Botoşani, Dorohoi, Corund completează 
una din cele mai bogate colecţii ale muzeului. 

Colecţia de lemn conţine aproximativ 1000 de exemplare şi este una din cele mai 
bogate colecţii ale muzeului. Se compune în mare parte din unelte şi ustensile casnice, piese 
de mobilier şi instalaţii tehnice. Una din sălile muzeului este dedicată instalaţiilor tehnice, 
mecanisme folosite pentru prelucrarea diferitelor materii prime: pive pentru decorticat grâu, 
pentru zdrobit sare sau seminţe oleaginoase, piuă pentru desfăcut porumb, coşuri, buduroaie 
pentru păstrat cereale, râşniţe , vânturători. O piesă importantă a colecţiei o constituie piua 
de bătut sumane din satul Bădeuţi, instalaţie tehnică acţionată de apă. 

Colecţia de ouă încondeiate. Între meşteşugurile artistice populare, un loc aparte îl 
ocupă decorarea ouălor. În Bucovina, acest meşteşug a devenit o adevărată artă prin desen 
şi cromatică, prin fineţe şi bogăţia ornamentelor. Colecţia de ouă a Muzeului din Rădăuţi 
surprinde prin bogătia şi varietatea tehnicilor folosite, prin vechimea lor, prin paleta 
cromatică, prin mulţimea de motive şi compoziţii ornamentale.Ouăle adunate din satele zonei 
şi din cele învecinate arată larga arie de răspândire a acestei îndeletniciri, ca şi evoluţia ei. 

De la simple flori şi motive primare (linii, meandre, cruci, puncte) se ajunge la 
compoziţii complicate. Ornamentele pe ouăle din perioada actuală sunt aproape numai 
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geometrice, iar cele vegetale (frunze, flori)sunt stilizate, ocupând un loc restrâns în cadrul 
compoziţiei. Doar spicul de grâu este redat în forma sa naturală. Ornamentele şi culorile 
ouălor se regăsesc pe ţesături, cămăşi, brâie, năfrămi, uneori purtând chiar numele de 
“brâie”, “năfrămiţe”, ”motive naţionale”. Un motiv singular este „calea rătăcită”, scris pe 
întreaga suprafaţă a oului.  

Colecţia de costume populare. Muzeul Etnografic Rădăuţi păstreaza şi piese ale 
portului popular de tradiţie veche, piese ce se remarcă prin sobrietate şi simplitate. 

Dintre acestea, ies în evidenţă, pentru costumul femeiesc, cămaşa bătrânească şi cea 
încreţită la gât, ştergarul de cap şi fota, iar la cel bărbătesc cămaşa, sumanul, iţarii, chimirul, 
cojocul şi căciula, ca dovadă a continuităţii locuirii în aceste ţinuturi. 

Muzeul Etnografic Rădăuţi găzduieşte o colecţie de port cu peste o mie de piese cu 
specific propriu. Cămăşile femeieşti ocupă locul cel mai important în colecţie, datate din 
perioada anterioară Primului Război Mondial sau chiar din a doua jumătate a secolului XIX.  

Alte colecţii de natură etnografică sunt colecţia de podoabe populare, colecţia de 
ţesături, colecţia de obiceiuri şi instrumente populare, colecţia de metal, os şi piele.  

Pe lângă toate elementele etnografice pe care acest muzeu le expune, acesta posedă 
şi o bogată colecţie de pictură şi icoane formată din 300 de picturi în ulei pe pânză 
realizate de Maria Seleţki C.D. Stahl, Epaminonda Bucevschi, Albert Kollman; pictură 
expresionistă şi pictură modernă şi contemporană aparţinând artiştilor: Marius Bunescu, 
Traian Sfinţescu, Dan Hatmanu, Ion Grigore şi Costin Neamţu. 

O însemnătate aparte în structura acestei colecţii o reprezintă piesele de grafică 
semnate de Verspasian Lungu , Hortensia Puia şi Florin Niculescu şi colecţia de icoane vechi 
din sec. al XVIII-lea – al XIX-lea, pictate în peneluri iscusite. Din această colecţie de icoane, 
de o mare frumuseţe sunt icoanele pictate pe lemn din Bucovina şi Moldova şi icoanele pe 
sticlă din Ardeal, remarcabilă fiind însă o icoană din sec. al XIX-lea care a aparţinut 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza . 

 
B.3. Artă şi tradiţie populară 
 
Deşi în multe sate bucovinene se păstrează încă multe din meşteşugurile populare 

autohtone, în municipiul Rădăuţi, deşi parte a Bucovinei, majoritatea acestor ocupaţii 
tradiţionale, creatoare de obiecte cu valenţe artistice s-au pierdut în timp, atât ca urmare a 
pierderii continuităţii (lipsa interesului generaţiilor tinere pentru arta populară) dar şi ca 
urmare a impactului modernismului asupra locuitorilor. Se mai păstrează obiceiul încondeierii 
ouălor de Paşte.  

Un element cu totul inedit şi definitoriu pentru oraşul Rădăuţi (care poate reprezenta 
totodată şi un brand al oraşului) îl reprezintă faptul că Muzeul de Etnografie găzduieşte 
atelierul meşterului olar rădăuţean, Florin Colibaba, descendent al unei renumite familii de 
olari, nepot al celebrului Constantin Colibaba.  

Numele Colibaba este asociat cu rafinata ceramică de Kuty, ce este creată în 
continuare în formele şi culorile tradiţionale. Meşterul olar Constantin Colibaba, care a trăit la 
Rădăuţi între anii 1900 şi 1975, a dat un nou impuls meşteşugului ceramicii tradiţionale şi a 
reînviat ceramica sgrafitată de Kuty. Spirala, cercul, lacrima, punctul, steaua sînt motivele 
preluate din arta populară de către Constantin Colibaba şi revitalizate cu originalitate în piese 
inedite. 

Vizitatorii muzeului pot vedea „pe viu” cum se transformă lutul în oale, toate etapele 
procesului, dar pot şi admira bogata colecţie realizată de meşter, şi, de asemenea, pot 
achiziţiona vase ce-i poartă semnătura. 
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B. 4. Instituţii de spectacole şi concerte 
 
Principala instituţie de spectacole din municipiul Rădăuţi este Casa Municipală de 

Cultură Rădăuţi. A fost inaugurată în 1956, în fosta clădire a Casei Învăţătorului din Rădăuţi. 
Dispune de o sală de spectacole de 500 locuri, sală de cinematograf de 80 de locuri, săli de 
repetiţii şi săli de cursuri pentru Universitatea Populară şi cercuri tehnico-aplicative. În cadrul 
instituţiei activează formaţii artistice de amatori, ansamblul folcloric “Florile Bucovinei”, grupul 
de muzica rock „Sirius” şi o formaţie de break-dance, precum şi formaţii de teatru, muzică 
pop, interpreţi individuali.  

O altă instutuţie care organizează evenimente culturale este Galeria de Artă Rădăuţi, 
inaugurată în anul 1999. De la înfiinţare, Galeria a găzduit numeroase expoziţii de artă 
(pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie), documentare şi tematice, acoperind 
întreaga gama de interes a publicului local dar şi din afara oraşului. În 2000, a găzduit ampla 
expoziţie a proiectului cultural Summitul minorităţilor, realizată de Muzeul de Etnografie.  

Într-o anumită măsură, şi Catedrala Ortodoxă din Rădăuţi poate fi încadrată în 
categoria instituţiilor de concerte, Catedrala organizând în fiecare an concerte de Paşte, cu 
muzică religioasă, şi concerte de Crăciun, cu colinde.  
 

B.5. Manifestări culturale ciclice 
 
În municipiul Rădăuţi, instituţiile de cultură precum şi cele administrative şi religioase 

iniţiază şi organizează anual numeroase evenimente culturale, etnografice, sportive, 
religioase, care, pe lângă faptul că antrenează o mare parte a populaţiei locale atrag şi un 
număr mare de turişti. Principalele evenimente care au loc în municipiul Rădăuţi sunt 
următoarele: 

- Festivalul de Datini şi Obiceiurilor de Iarnă – organizat de Casa de Cultură 
Rădăuţi, care reuneşte obiceiuri şi tradiţii din întreaga zonă a Bucovinei: jocuri cu 
măşti, costume populare, urături, etc;  

- Concertele anuale de Paşte şi Crăciun organizate de Catedrala Ortodoxă din 
Rădăuţi, la care participă coruri din judeţul Suceava cu colinde şi muzică 
religioasă;  

- Festivalul Internaţional Arcanul – în care sunt reunite obiceiuri, tradiţii şi porturi 
populare ale mai multor etnii, festivalul fiind organizat de Casa de Cultură Rădăuţi; 

- Festivalul Colindelor – organizat de Casa de Cultură Rădăuţi; 
- Festivalul Summitul Minorităţilor – iniţiat cu scopul punerii în valoare a tradiţiilor 

celor 7 minorităţi existente în Bucovina, festival organizat de Muzeul de Etnografie 
„Samuil şi Eugenia Ioneţ”;  

- Târgul olarilor şi meşterilor populari „Ochi de păun” – care reuneşte meşteri 
populari din întrega ţară, dar şi din străinătate, târg organizat de Muzeul de 
Etnografie „Samuil şi Eugenia Ioneţ”;  

- Zilele Rădăuţiului – cu manifestări sportive, muzicale, culturale, etnografice;  
- Concursul Hipic “Calul bucovinean” – care se desfăşoară în cadrul Zilelor 

Rădăuţiului.  
  
În total, evaluarea resurselor turistice antropice ale municipiului Rădăuţi a acumulat următorul 
punctaj:  
 

RESURSE TURISTICE ANTROPICE PUNCTAJ 
MAXIM 

B1. Monumente istorice de interes naţional  6,5 

II - arhitectură  
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III – monumente de for public   

B2. Muzee şi colecţii publice 7,5 

I - Muzee 1 

II – Colecţii publice 6,5 

B3. Artă şi tradiţie populară 4 

I – Festivaluri, târguri, obiceiuri, sărbători,etc. 2 

II – Meşteşuguri populare 1 

B4. Instituţii de spectacole şi concerte 4 

Filarmonici, orchestre, formaţiuni 
instrumentale, corale, vocal - instrumentale 

4 

B5. Manifestări culturale repetabile  0 

TOTAL 22 

 
Categoria “Manifestări culturale repetabile” include evenimente sau instituţii de la 

punctele B.2., B.3., B.4.. De aceea a fost marcată cu 0 puncte. De exemplu, caselor de 
cultură, care prin natura lor organizează “manifestări culturale repetabile“ li se pot acorda 8 
puncte şi 0 puncte la “activităţi repetabile”.  

În urma evaluării resurselor turistice antropice municipiul Rădăuţi primeşte punctajul 
de 22 de puncte, datorită atât prezenţei pe teritoriul său a monumentului de interes naţional 
reprezentat de mânăstirea Bogdana cât şi datorită multitudinii şi varietăţii monumentelor 
arhitecturale, colecţiilor etnografice, manifestărilor cultural –etnografice, religioase, sportive.  

 
C. Infrastructură specific turistică 

 
Etapa a doua a evaluării constă în evaluarea infrastructurii specific turistice şi tehnice, 

în absenţa căreia nu se pot desfăşura activităţile turistice. Pentru infrastructura specific 
turistică se acordă un punctaj maxim posibil de 20 de puncte, distribuit pe subcriterii, astfel:  

 

CATEGORIE PUNCTAJ MAXIM 

C.1. Unităţi de cazare  7 

C.2. Instalaţii de tratament  5 

C.3. Săli de conferinţă, centre 
expoziţionale 

6 

C.4. Pârtii de schi, instalaţii de 
transport pe cablu 

1 

C.5. Alte instalaţii de agrement  1 

TOTAL  20 

 
În funcţie de distribuţia numărului de camere pe tipuri de structuri de primire turistică, 

au fost atribuite următoarele punctaje:  
- Hoteluri – 5 puncte 
- Pensiuni turistice – 1 punct 
- Alte tipuri de unităţi de cazare cu excepţia hotelurilor şi a pensiunilor turistice – 1 

punct.  
În municipiul Rădăuţi, structurile de cazare sunt reprezentate de 11 unităţi, din care 4 

hoteluri, 1 hostel, 7 pensiuni turistice, 1 popas turistic. Ca localizare, cele mai multe unităţi de 
cazare sunt amplasate în interiorul oraşului. Unele se remarcă prin poziţia ultra-centrală (de 
ex. Hotel Geralds), altele sunt poziţionate pe principalele artere de circulaţie, la ieşirea din 
oraş, fie pe DN 17A, spre Suceviţa, fie pe DN 2H, spre nordul depresiunii Rădăuţilor, fie pe 
DJ 178C.  
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În ceea ce priveşte hotelurile din municipiul Rădăuţi, acestea au standarde de 
clasificare de 3 stele, doar Hotelul Geralds fiind de 4 stele. Dotările sunt complete, camerele 
fiind dotate cu grupuri sanitare proprii, acces la Internet wireless gratuit, minibar, aer 
condiţionat, parcare, televizor color racordat la televiziune prin cablu-satelit, telefon intern şi 
internaţional. Ca şi grad de comfort, camerele sunt în majoritate duble, ceea ce aduce în plus 
hotelul de 4 stele fiind camerele exclusiviste şi apartamentele tip Junior.  

În hoteluri, turiştii beneficiază, ca modalităţi de agrement şi petrecere a timpului liber, 
de restaurante, baruri – terase, grădină de vară, piscină echipată la standarde occidentale, 
teren de tenis, sală de fitnes.  

Trebuie menţionat că, din punct de vedere al unităţilor hoteliere, municipiul Rădăuţi 
începe să se contureze ca o arie de atragere a investiţiilor străine, singurul hotel de 4 stele 
din oraş, Hotelul Geralds reprezentând o investiţie a firmei Cascade Empire, din grupul 
Schweighoffer. Hotelul a fost construit în Rădăuţi ţinând cont atât de segmentul de turism 
de business şi de investiţiile importante care se derulează în zona, cât şi datorită rolului 
Rădăuţilor de oraş de tranzit al fluxurilor turistice către Bucovina. În prezent, Hotel Geralds 
este cea mai mare şi mai modernă unitate de cazare din Rădăuţi.  

Pensiunile turistice din municipiul Rădăuţi sunt clasificate la standarde de calitate de 2 
margarete majoritar, doar una având un standard de clasificare superior, beneficiind de 
camere clasă business de 4 stele, dar şi de camere de 3 stele.  

În oraş există şi o uitate de cazare de tip hostel, cotat la 3 margarete, care oferă 42 de 
locuri de cazare, restaurant, bar, terasă, parcare, transport local.  

În total, oraşul Rădăuţi dispune de o capacitate de aproximativ 450 de locuri de 
cazare, din care 250 de locuri (58%) sunt în hoteluri, restul de 200 de locuri fiind distribuite în 
pensiunile turistice (130 locuri), hostelul şi popasul turistic din oraş (70 locuri).  
 Prin urmare, puctajul acordat municipiului Rădăuţi pentru criteriul unităţi de cazare 
este următorul:  
 

CATEGORIE  PUNCTAJ MAXIM  

Hoteluri  4 

Pensiuni 1 

Alte tipuri de unităţi de cazare: 
căsuţe, cabane turistice 

1 

TOTAL 6 

 
Din punct de vedere al restaurantelor, menţionăm că fiecare hotel dispune de propriul 

restaurant, cu o capacitate variind între 24 de locuri şi 100 de locuri, astfel încât, 
restaurantele hotelurilor din municipiul Rădăuţi totalizează un număr de aproximativ 350 de 
locuri. Restaurantelor din cadrul hotelurilor şi pensiunilor li se adaugă unităţile de alimentaţie 
publică din oraş. Câteva dintre acestea sunt:  

 Tabassco Bar, Restaurant, Cafe Bar,  
 Mediterana Restaurant, Bar, Fast – Food,  
 Restaurant Monte Carlo,  
 Restaurant La Jelu` - meniu cu specific italian,  
 Restaurant Naţional - specific bucovinean,  
 Orso Bruno Pizzerie Italiană,  
 Antique Pizzerie, Bar, Cafe Bar.  

 
C.2. Instalaţii de tratament  
 
Municipiul Rădăuţi nu deţine unităţi dotate cu instalaţii de tratament. Pentru acest 

criteriu de evaluare, oraşului Rădăuţi nu i se acordă nici un punct.  
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 C.3. Săli de conferinţă. Centre expoziţionale. 
 
 Deschiderea hotelului de 4 stele din municipiul Rădăuţi aduce cu sine şi beneficiile 
unui standard de clasificare superioară. Hotelul Geralds dispune de 2 săli de conferinţă 
modulare, complet echipate, cu capacitate de până la 100 de persoane, în vederea 
organizării de conferinţe, seminarii şi team-building-uri. Sălile de conferinţă beneficiază 
iluminare naturală, aer condiţionat precum şi echipament modern de iluminare şi sunet. 
 Cu toate acestea, raportat la posibilităţile de dezvoltare ale turismului de afaceri în 
viitor, capacitatea actuală a spaţiilor de conferinţe din municipiul Rădăuţi este redusă, fiind 
necesară extinderea acestora, în vederea dezvoltării turismului de afaceri.  
 Ca centru expoziţional menţionăm Galeria de Artă din oraşul Rădăuţi care oferă spaţiu 
nu doar pentru expunerea lucrărilor clasice de pictură ci şi pentru multiple evenimente de 
diverse naturi. Şi acest spaţiu devine insuficient din perspectiva dezvoltării viitoare a 
Rădăuţilor ca centru al turismului de afaceri.  
 Criteriile care stau la baza procesului de evaluare a infrastructurii pentru conferinţe, 
reuniuni, manifestări expoziţionale, au fost următoarele:  

 numărul spaţiilor individuale pentru reuniuni (săli),  

 capacitatea totală a acestor spaţii exprimată în număr de locuri,  

 oraşul cu cea mai mare capacitate pentru organizarea de reuniuni.  
Luând în considerare toate aceste criterii – numărul de săli destinate reuniunilor în 

oraşul Rădăuţi este de 2, cu o capacitate de 100 locuri, conform Metodologiei privind 
evaluarea potenţialului turistic în unităţile administrativ teritoriale de bază, municipiul Rădăuţi 
este notat cu un punctaj de 0,5 puncte (oraşul se încadrează în categoria 50-99 locuri în săli 
de conferinţe).  

 
C.4. Pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu.  
 
În municipiul Rădăuţi, condiţiile naturale de relief nu oferă posibilităţi de amenajare a 

unor pârtii de schi. Pentru acest criteriu de evaluare oraşul Rădăuţi este cotat cu 0 puncte.  
 
C.5. Alte instalaţii de agrement 
 
La capitolul alte instalaţii de agrement au fost incluse acele instalaţii de agrement ce 

motivează deplasarea turiştilor, respectiv: terenuri de golf, plaje omologate “Blue Flag”, 
instalaţii de agreement nautic, parcuri de distracţii, herghelii, etc. Punctajul maxim acordat 
pentru acestea este de 1 punct. Criteriile care au stat la baza procesului de evaluare a 
instalaţiilor de agrement au fost următoarele:  

- numărul instalaţiilor de agrement,  
- diversitatea instalaţiilor de agrement.  

În ceea ce priveşte municipiul Rădăuţi, aici sunt localizate următoarele instalaţii de 
agrement:  

Herghelia Rădăuţi – înfiinţată în timpul dominaţiei austriece (1792), Herghelia 
Rădăuţi este administrată în prezent de Direcţia Silvică Suceava şi se ocupă cu creşterea 
cailor de rasă. Este localizată în partea de sud a oraşului, lângă Hipodromul Rădăuţi.  

Caii de la Herghelia Rădăuţi aparţin rasei Shagya Arab arab, cu 8 linii din cadrul 
raselor: „Dohoman”, „El-Sbaa”, „Gazal”, „Hodban”, „Koheilan”, „Mersuch”, „Shagya”, „Siglavy-
Bagdady”, alături de aceştia mai existând şi cai din rasele „Gidran”, „Huţul”, „Semigreu 
românesc”.  

În cadrul hergheliei sunt organizate o serie de servicii cum ar fi: curs de călărie pentru 
începători şi avansaţi, plimbare cu trăsura trasă de ponei sau de doi cai, plimbări cu sania şi 
docarul, plimbări călare pe cal sau ponei, precum şi alte activităţi ecvestre, dar şi servicii de 
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pensiune completă pentru cal de sport, pensiune completă pentru armăsar de reproducţie, 
pensiune şi antrenament pentru tineret cabalin în vederea susţinerii calificării, servicii care, 
prin costurile solicitate, sunt destinate mai ales unei clientele selecte, de lux, sau cel puţin cu 
venituri peste medie. Promovarea serviciilor Hergheliei dar şi diversificarea activităţilor pot 
reprezenta instrumente ale atragerii şi creşterii numărului de turişti în municipiul Rădăuţi.  

Anual, pe hipodromul Hergheliei Rădăuţi se organizează concursuri hipice, care 
cuprind curse de galop, probe de obstacole şi tracţiune, concursuri de frumuseţe, etc., care, 
promovate şi organizate riguros, pot reprezenta atracţii pentru turiştii care tranzitează oraşul 
sau generează ele însele fluxuri turistice.  

Grădina Zoologică Rădăuţi - este amplasată lângă stadionul municipal, în partea de 
vest a oraşului Rădăuţi. Parcul Zoo Rădăuţi are o vechime de peste 30 de ani, fiind înfiinţat 
în anul 1975. Adăposteşte în jur de 25 de specii de animale şi păsări autohtone şi exotice, în 
care se remarcă exponatele de lei, puma, ghepard, maimuţe, lebede, struţi, etc. Accesul se 
face pe şoseaua Rădăuţi - Suceviţa, aproape de ieşirea din oraşul Rădăuţi. 

Complexul Sportiv “Grădina de Tir“ deţine un teren de fotbal, un teren de sport, un 
teren de handbal – baschet – hochei, două terenuri de tennis de camp şi o sală de lupte.  
 Alte obiective destinate agrementului, în special pentru clientela tânără, sunt cluburile 
din oraşul Rădăuţi, (menţionăm Club 93, River Club, Boema), unele recent renovate, care 
atrag clienţi nu doar din oraşul Rădăuţi ci şi din alte localităţi.  
 Acestea sunt principalele obiective de agrement din oraşul Rădăuţi. Este necesară 
însă crearea unor noi facilităţi destinate agrementului, atractive pentru toate categoriile de 
turişti, indiferent de vârstă sau venituri.  
 

Prin urmare, punctajul pentru infrastructura specific turistică va fi următorul: 
 

CATEGORIE  PUNCTAJ MAXIM  

C.1. Unităţi de cazare  6 

C.2. Instalaţii de tratament  0 

C.3. Săli de conferinţă, centre expoziţionale 0,5 

C.4. Pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu 0 

C.5. Alte instalaţii de agrement 0,75 

TOTAL 7,25 

 
 
D. Infrastructura tehnică  
 
D1. Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport 
Pentru evaluarea accesibilităţii la infrastructura majoră de transport s-a avut în vedere 

prezenţa pe teritoriul municipiului a unor căi/noduri majore de transport de călători, condiţie 
esenţială pentru ca un teritoriu să poată fi inclus în activitatea turistică.  

Din cele 30 de puncte prin care s-a evaluat importanţa echipării tehnice pentru 
desfăşurarea activităţii turistice, 16 au fost direcţionate către criteriul accesibilităţii.  

Din punct de vedere al accesibilităţii la infrastructura majoră de transport, prezintă 
importanţă accesul la dumurile europene şi naţionale şi accesul la calea ferată.  

Din punct de vedere al circulaţiei, municipiul Rădăuţi este situat lateral de marile axe 
de circulaţie, cea mai importantă fiind cea de pe Valea Siretului (E 85) care trece prin oraşul 
Siret (în cazul căilor rutiere), şi prin Vicşani – magistrala 500 – (în cazul căilor ferate), şi se 
continuă spre Suceava având un punct de pasaj prin Dorneşti.  

Referitor la accesibilitate, putem aprecia că teritoriul municipiului Rădăuţi ocupă o 
poziţie favorabilă, fiind traversat, pe direcţia est-vest, de drumul naţional DN 17A, iar pe 
direcţia NV – SE de DN 2H. Spre est, DN 17A asigură legătura oraşului Rădăuţi cu DN 2/E 
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85, în timp ce în direcţia opusă, vest asigură legătura, peste Obcine, cu DN17/E576, trecând 
prin oraşul Câmpulung Moldovenesc, pe o distanţă de 75km.  
 DN 2H traversează municipiul Rădăuţi pe direcţia sud-sud-est – nord-vest. Spre sud-
sud-est, DN 2H asigura legătura cu municipiul Suceava, pe o distanţă de 36 km, în timp ce în 
direcţia opusă, spre nord-vest, pe o distanţă de 32km asigură legătura cu Putna, pe traseul 
Gălăneşti – Vicovu de Jos – Bivolăria – Putna.  

Municipiul Rădăuţi este traversat central de magistrala secundară de cale ferată 
515, pe traseul Dorneşti – Rădăuţi – Vicovu de Jos – Gura Putnei – Falcău – Brodina – 
Nisipitu, cu o lungime de 59 km, municipiul Rădăuţi fiind cel mai important punct de oprire de 
pe acest traseu. Totodata, municipiul Rădăuţiul se află la numai 9 km de magistrala 500 
Bucureşti - Paşcani – Suceava - Dorneşti – Vicşani, magistrală internaţională care face 
legătura Bucureşti-Varşovia (punct de frontieră Vicşani), magistrala secundară 515 
desprinzându-se la Dorneşti din magistrala 500. 

În urma evaluării accesibilităţii, municipiul Rădăuţi a obţinut următorul punctaj: 
 

 DENUMIRE  PUNCTAJ  

Criteriu  Accesul direct la infrastructura 
majoră de transport  

5 

Indicatori  Port  0 

Aeroport naţional/internaţional 0 

Acces la drum european (E)  

Acces la drum naţional/cale ferată 
(DN/CF) 

5 

 
Pentru accesul la drum naţional sau european şi cale ferată s-au acordat 5 puncte din 

totalul de 16 deoarece municipiul Rădăuţi are acces la ambele modalităţi de transport.  
 
 
D2. Infrastructură edilitară 
 
Pentru infrastructura edilitară s-au acordat 9 puncte din totalul de 30, criteriile avute în 

vedere fiind alimentarea cu apă în sistem centralizat, canalizarea apelor uzate, alimentarea 
cu gaze naturale (în sistem centralizat).  

Dintre acestea, alimentarea cu apă în sistem centralizat şi canalizarea apelor uzate au 
fost notate cu 5 puncte, iar alimentarea cu gaze naturale (în sistem centralizat) cu 4 puncte.  

Municipiul Rădăuţi dispune de toate reţelele de utilităţi menţionate mai sus, prin 
urmare, va beneficia la capitolul “Infrastructură edilitară” de toate cele 9 puncte.  

Concluzionând, punctajul pentru infrastructura edilitară este următorul:  
 

 DENUMIRE  PUNCTAJ  

Criteriu  Furnizarea de servicii publice 
de gospodărie municipală – 
infrastructură edilitară 

9 

Indicatori  Alimentarea cu apă, 
canalizarea apelor uzate şi 
pluviale 

5 

Alimentarea cu gaze naturale 4 
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D3. Infrastructură de telecomunicaţii 
 
Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice a fost notată cu 5 puncte din totalul de 

30. Acestea au for acordate pentru uităţile administrativ teritoriale în care poate fi accesată 
reţeaua GSM.  

Municipiul Rădăuţi dispune atât de reţea de telefonie fixă digitală cât şi de acces la 
reţelele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp. Pe lângă acces la telefonia 
Mobilă, municipiul dispune şi de acces la Internet atât prin Romtelecom cât şi prin firme 
specializate furnizoare de servicii de Internet, dar şi de infrastructură pentru accesul wireless 
la Internet, atât la insituţiile publice – primărie, şcoală cât şi la pensiuni şi locuinţele 
populaţiei.  

 DENUMIRE  PUNCTAJ  

Criteriu  Furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice – infrastructura de 
telecomunicaţii 

5 

Indicatori  Acoperirea GSM/telefonie la punct fix 5 

 
Totalizând toate criteriile de evaluare pentru infrastructura tehnică de care beneficiază 

municipiul Rădăuţi, rezultă următorul punctaj:  
 

 DENUMIRE  PUNCTAJ  

Criteriu  INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 19 

Indicatori  Accesul rapid la infrastructura majoră 
de transport 

5 

Infrastructura edilitară 9 

Infrastructura de telecomunicaţii  5 

 
În total, în urma evaluării infrastructurii tehnice a municipiului Rădăuţi a rezultat un 

punctaj de 19 de puncte din 30 de puncte posibile. Este o valoare care reprezintă 63,3% din 
punctajul maxim care poate fi obţinut, municipiul Rădăuţi fiind deficitar din punct de vedere 
al accesului la un drum european şi aeroport.  

 
Concluzii 
 
Evaluarea potenţialului turistic al municipiului Rădăuţi a avut în vedere pe de o parte 

resursele turistice natural şi antropice, pe de altă parte infrastructura tehnică şi infrastructura 
specific turistică. Municipiul Rădăuţi a obţinut în final un total de 57,5 puncte, din cele 100 de 
puncte, reprezentând punctajul maxim. Pe criterii, punctajele acordate sunt următoarele:  

 

 DENUMIRE  PUNCTAJ OBŢINUT - 
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI  

PUNCTAJ 
MAXIM  

Criteriu RESURSE TURISTICE NATURALE 4,5 25 

Indicatori Cadrul natural 3,5 10 

 Factori naturali terapeutici 0 10 

 Arii protejate 1 5 

Criteriu RESURSE TURISTICE ANTROPICE 22 25 

Indicatori Monumente istorice de interes 
naţional 

6,5 8 

 Muzee şi colecţii publice 7,5 9 

 Artă şi tradiţie populară 4 8/4 
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 Instituţii de spectacole şi concerte 4 8/4 

 Manifestări culturale repetabile 0 0/4 

Criteriu INFRASTRUCTURĂ SPECIFIC 
TURISTICĂ 

7,25 20 

Indicatori Unităţi specific turistice  6 7 

 Instalaţii de tratament  0 5 

 Săli de conferinţă, centre 
expoziţionale  

0,5 6 

 Pârtii de schi, instalaţii de transport 
pe cablu 

0 1 

 Alte instalaţii de agrement  0,75 1 

Criteriu  INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 19 30 

Indicatori  Accesul rapid la infrastructura majoră 
de transport 

5 16 

 Infrastructura edilitară 9 9 

 Infrstructura de telecomunicaţii  5 5 

TOTAL 52,75 100 
 
Cel mai mic punctaj comparativ cu punctajul maxim posibil s-a obţinut pentru cadrul 

natural care datorită reliefului specific depresionar, este lipsit de spectaculozitate. Pe de altă 
parte, municipiul nu deţine nici suprafeţe cu pădure, sau cursuri de apă pitoreşti, care ar 
compensa uniformitatea peisajului local. 

Un punctaj redus raportat la punctajul maxim s-a obţinut şi pentru infrastructura 
specific turistică, care este reprezentată doar de către unităţile de cazare a turiştilor, intalaţiile 
de agrement şi salile de conferinţă (cu o capacitate foarte redusă), condiţiile naturale ale 
municipiului fiind inadecvate pentru realizarea unor pârtii de schi şi lipsite de resurse care să 
favorizeze crearea unor instalaţii de tratament (ape termale, izvoare minerale, etc.). Aceste 
deficienţe pot fi însă compensate prin dezvoltarea infrastructurii de agrement şi a celei 
adecvate turismului de afaceri.  

Propunerile pentru dezvoltarea turismului vor fi prezentate pe larg în capitolul 
“Dezvoltarea activităţilor economico – sociale”.  
 
 
 

2.4.5. Analiza SWOT pe domenii de activitate economică 
 
 

SECTORUL PRIMAR  

AGRICULTURA 

PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE  

- prezenţa unor suprafeţe întinse de 
teren arabil - 84% din suprafaţa totală a 
terenului agricol; 

- suprafaţa redusă a terenului destinat 
păşunilor şi fâneţelor;  

- agricultură orientată către cultura 
plantelor, în care domină plantele 
furajere, cartoful şi cerealele păioase; 

- terenul agricol se încadrează în clasa IV de 
calitate având un potenţial moderat de 
fertilitate; 

- prezenţa a 3 unităţi agricole care se 
ocupă cu cultivarea legumelor;  

- terenul arabil se cultivă încă majoritar 
individual, favorizând perpetuarea unei 
agriculturi neperformante; 

- prezenţa unităţilor de creştere a - abandonarea lucrărilor de drenaj de pe 
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ovinelor şi porcinelor în sistem intensiv; teritoriul municipiului;  

- creşterea cailor de rasă în cadrul 
Hergheliei Rădăuţi; 

- nivel de mecanizare insuficient în raport cu 
suprafaţa agricolă; 

- în structura şeptelului domină ovinele 
(54%) şi porcinele (20%); 

- variabilitatea inter şi intra-anuală a 
parametrilor meteorologici induce fluctuaţii 
puternice ale producţiilor agricole vegetale; 

- prezenţa în mun. Rădăuţi a Centrului 
pentru Încercarea şi Testarea Soiurilor, 
Centrul de Protecţie a Plantelor, Centrul 
de Protecţie şi Selecţie a Animalelor; 

- tendinţa de reducere a efectivelor de 
animale, mai ales a bovinelor;  

- practicarea apiculturii; - climatul local restrictiv nu permite 
diversificarea culturilor agricole;  

- acordarea de subvenţii pentru lapte, 
animale de rasă şi teren; 

- necesarul de produse agricole nu este 
asigurat prin agricultura prcticată în oraş;  

 - nu există o politică sistematică de 
recalificare şi specializare pentru o agricultură 
performantă; 

 - produsele agricole au un preţ mic; 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- la nivel naţional se manifestă un interes 
sporit pentru produsele tradiţionale şi 
naturale; 

- degradarea solurilor care diminuează 
fertilitatea şi rata de regenerare,  

- continuarea procesului de restructurare 
şi dezvoltare a fermelor, în special a 
celor de semi-subzistenţă, precum şi 
cresterea competivităţii produselor 
agricole; 

- dispariţia micilor producători din cauza 
nealinierii acestora la standardele europene; 
 

- posibilitatea de accesare de fonduri 
structurale ale Fondului European 
Agricol pentru finanţarea agriculturii;  

- rezistenţa la schimbare şi mentalităţile 
învechite; 

- managementul terenului agricol; - cunoştinte insuficiente legate de elaborarea 
şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale FEADR, 

- certificarea şi atestarea produselor 
alimentare tradiţionale:  

- concurenţa produselor agricole din import; 

- orientarea către soiuri de plante şi rase 
de animale adaptate climatului şi 
condiţiilor agro-pedologice locale;  

- riscul migrării masive a populaţiei tinere şi 
îmbătrănirea populaţiei nu favorizează o 
agricultură performantă;  
 

- creşterea gradului de mecanizare în 
agricultură prin achiziţia şi dotarea 
gospodăriilor cu maşini şi utilaje agricole; 

 

- înfiinţarea şi organizarea de forme 
asociative ale crescătorilor de animale; 

 

- realizarea de lucrări agro-pedo-
ameliorative pentru combaterea eroziunii 
solului, îmbunătăţirea potenţialului fertil 
al solurilor şi prevenirea excesului de 
umiditate;  

 

- organizarea de cursuri de formare  
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profesională în agricultură;  

SECTORUL SECUNDAR 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- industria deţine 9% din totalul 
societăţilor economice funcţionale în 
municipiul Rădăuţi; 

- realizarea de produse cu grad redus de 
finisare, respectiv cu valoare adăugată mică 
(de ex. cheresteaua, în ind. prelucrării 
lemnului);  

- sectorul industrial tradiţional s-a 
dezvoltat pe baza resurselor 
locale/resurse cu acces facil: cereale, 
cartof şi respectiv lemn, prin intermediul 
căii ferate; 

- insuficienţa capitalului autohton; 

- existenţa forţei de muncă locale 
calificate în prelucrarea lemnului; 

- implementarea slabă a sistemului de 
asigurare a calităţii producţiei şi produselor,  

- existenţa pieţei de desfacere pentru 
produsele obţinute, atât în ţară cât şi în 
afară (export); 

- apropierea unităţilor industriale din zone 
industrială din estul oraşului de zona locuită; 

- relocalizarea noilor unităţi industriale în 
afara oraşului pentru reducerea riscului 
de poluare a zonelor rezidenţiale;  

- migraţia forţei de muncă calificate în 
exteriorul municipiului (în alte judeţe, în 
străinătate); 

- prezenţa unor investiţii străine de 
anvergură în industria de prelucrare a 
lemnului;  

- apariţia unor ramuri industriale în dezacord 
cu potenţialul zonei (de ex. industria grea, a 
confecţiilor metalice şi sculelor); 

- diversificarea sectorului industrial, cel 
mai bine reprezentate fiind ind. 
alimentară, ind. de prelucrare a lemnului, 
ind. construcţiilor metalice, ind. textilă;  

- prin amplasare, unele unităţi industriale 
generează poluare – ex. S.A.B.Rădăuţi, 
poluator al pârâului Pozen dar şi al zonei 
locuite din vecinătate; 

- accesibilitatea rutieră şi mai ales 
feroviară a unităţilor industriale care 
permit transportul rapid şi la un preţ 
relativ mic al produselor;  

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI  

- achiziţionarea unor tehnologii mai 
performante şi mai ecologice; 

- invadarea pieţei cu produse din import; 

- programe de finanţare pentru activităţi 
de producţie; 

- dezvoltare unor unităţi industriale cu profile 
asemănătoare în localităţile învecinate 
(Marginea, Dorneşti, Vicovu de Sus, etc.) 

- orientarea băncilor în vederea sprijinirii 
înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM prin 
diversificarea serviciilor bancare; 

- efecte negative asupra factorilor de mediu 
datorită poluării industriale (poluare chimică, 
poluare fonică), 

- dezvoltarea micilor întreprinzători şi a 
societăţilor meşteşugăreşti; 

- menţinerea unei capacităţi scăzute de 
adaptare a sistemelor de producţie la 
cerinţele economiei de piaţă; 

- certificarea şi atestarea produselor 
alimentare tradiţionale; 

 

CONSTRUCŢII  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- sectorul construcţiilor deţine 11% din  
totalul societăţilor economice active din 

- prezenţa fenomenelor de exces de umiditate 
în sol reprezintă un factor restrictiv pentru 
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municipiul Rădăuţi; construcţii;  

- construcţiile deţin o piaţă împortantă în 
sectorul privat, 

- creşterea suprafeţei construite se face în 
detrimentul suprafeţelor agricole; 

- creşterea resurselor financiare 
destinate construcţiilor datorită veniturilor 
din străinătate; 

- insuficienţa personalului calificat în 
construcţii datorită migraţiei internaţionale a 
forţei de muncă specializate; 

- demararea a numeroase investiţii 
private în domeniul construcţiilor de 
locuinţe; 

 

- dezvoltarea micului antreprenoriat în 
domeniul construcţiilor (1/3 din societăţile 
active în construcţii sunt P.F.-uri şi A.F.-
uri;  

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 

- generare de noi locuri de muncă,  - riscul construirii haotice, fără a respecta 
sistematizarea şi amenajarea teritorială; 

- acces la materiale şi tehnici moderne, 
mai eficiente;  

- construirea fără elaborarea de studii 
geotehnice riguroase reprezintă un risc la 
adresa siguranţei clădirii;  

- sistematizarea teritorială a municipiului,   

- alocare de fonduri sociale şi pentru 
tineri;  

 

SERVICIILE 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- sectorul serviciilor este dominant în 
economia municipiului Rădăuţi 
reprezentând 78% din totalul activităţilor 
desfăşurate în oraş; 

- dezvoltarea comerţului care deţine 44% din 
activităţile din municipiu ilustrează un consum 
exagerat; 

- dezvoltarea serviciilor de transporturi 
rutiere de mărfuri ca urmare a prezenţei 
unităţilor producătoare şi a comerţului 
foarte dezvoltat;  

- insuficienta coordonare între cererea şi 
oferta de servicii prestate; 

- dezvoltarea serviciilor de hotel şi 
restaurante ca urmare a statutului de 
oraş de tranzit turistic a municipiului 
Rădăuţi;  

- preferinţa antreprenoriatului pentru 
activităţile de comercializare a bunurilor; 

- dezvoltarea serviciilor de arhitectură, 
proiectare, a serviciilor imobiliare ca 
urmare a dezvoltării sectorului imobiliar 
şi de construcţii; 

- locurile de muncă din comerţ au un nivel 
redus de salarizare; 

- dezvoltarea serviciilor de consultanţă 
pentru afaceri şi management şi a 
serviciilor suport destinate 
întreprinderilor;  

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 

- dezvoltarea serviciilor din domeniul 
protecţiei mediului (ecologice);  

- pragul de rentabilitate nu poate fi atins rapid;  

- organizarea şi modernizarea spaţiilor 
comerciale pentru respectarea 
standardelor actuale de siguranţă şi 

- creşterea numărului de unităţi care 
comercializează bunuri stimulează un 
consum nefundamentat, pe fondul scăderii 
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igienă; puterii de cumpărare a populaţiei, 

- dezvoltarea serviciilor de informare 
turistică; 

- susţinere disproporţionată în raport cu 
oportunităţile şi cererea; 

- dezvoltarea serviciilor în domeniul 
bancar (ATM-uri);  

- gestionarea necorespunzătoare a 
ambalajelor din activităţi comerciale;  

- dezvoltarea serviciilor în domeniul 
agrementului şi alimentaţiei publice; 

- exigenţele tot mai ridicate ale 
consumatorilor;  

- dezvoltarea serviciilor de 
telecomunicaţii; 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- sistem educativ integrat;  - reducerea populaţiei şcolare şi, prin urmare, 
a numărului de elevi înscrişi în învăţământ;  

- prezenţa unităţilor din învăţământul 
preşcolar cu program prelungit; 

- reducerea numărului de cadre didactice;  

- înfiinţarea de unităţi de învăţământ 
particular de tip Step by Step şi 
alternativ;  

- spaţii şcolare – săli de clasă şi laboratoare – 
insuficient dotate;  

- prezenţa unităţilor de învăţământ pentru 
copii cu dizabilităţi psihice şi de vorbire; 

- mijloacele moderne de informare şi educare 
sunt încă insuficiente;  

- înfiinţarea de centre de documentare şi 
informare în cadrul şcolilor generale I-
VIII;  

- conservatorism şi rigiditate a mentalităţii şi 
modului de gândire şi acţiune a unora dintre 
cadrele didactice; 

- creşterea numărului de săli de clasă şi 
cabinete şcolare în şcolile din municipiul 
Rădăuţi;  

- implicarea insuficientă a cadrelor didactice 
în activităţile cultural – artistice; 

- posibilitatea implicării elevilor în 
activităţi extraşcolare în cadrul Clubului 
copiilor şi elevilor Rădăuţi şi a Clubului 
Sportiv Şcolar;  

- adulţii nu sunt integraţi în sistemul de 
formare continuă;  

- prezenţa unităţilor liceal-profesionale 
specializate în domeniile tehnic şi 
agricol;  

- nu există alte surse de finanţare a unităţilor 
şcolare decât fondurile bugetare; 

 - oferta redusă de activităţi şcolare 
extracurriculare; 

 - necorelarea procesului de instruire cu 
cerinţele pieţei forţei de muncă; 

 - insuficienţa şi chiar lipsa cabinetelor de 
consiliere a elevilor;  

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 

- realizarea de proiecte pentru finanţarea 
unităţilor şcolare din fonduri europene; 

- instabilitatea legislaţiei din domeniul 
învăţământului crează generaţii “de sacrificiu”;  

- posibilitatea accesării Fondurilor 
structurale pentru activităţi de 
formare/dotare cu aparatură IT a 
unităţilor şcolare; 

- viteza de adaptare redusă a unităţilor 
şcolare la schimbările din sistemul de 
învăţământ;  

- nevoia de competenţe profesionale în 
conformitate cu cerinţele economiei 
actuale;  

- lipsa experienţei în accesarea şi derularea 
Fondurilor structurale; 

- iniţierea de ateliere şi cercuri pentru - lipsa colaborării între agenţii economici şi 
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învăţarea meşteşugurilor tradiţionale; unităţile de învăţământ; 

- organizarea în cadrul şcolilor de 
ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural 
artistice;  

 

- necesitatea consilierii copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi pentru muncă în 
străinătate; 

 

- elaborarea Planului Regional de 
Acţiune pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic 
Nord – Est 2006 – 2013.  

 

SĂNĂTATE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- prezenţa Spitalului Municipal Rădăuţi 
ca principală unitate de furnizare a 
serviciilor medicale;  

- subfinanţarea unităţilor medicale - buget 
insuficient;  

- reabilitarea clădirii Spitalului Municipal 
şi modernizarea compartimentului de 
primire urgenţe;  

- frecventarea medicilor de familie este 
sporadică, şi adesea în ultimul moment;  

- dezvoltarea sectorului medical privat 
mai ales în privinţa farmaciilor, a 
cabinetelor stomatologice, a cabinetelor 
de specialitate şi a laboratoarelor de 
analize medicale;  

- personal medical insuficient;  

- acordarea de ajutoare sociale 
persoanelor cu probeleme financiare; 

- reducerea numărului de paturi în spital;  

- existenţa unei Cantine sociale, a 
Căminului de bătrâni, a Adăpostului de 
noapte ca unităţi de asistenţă socială;  

- fonduri bugetare insuficiente acordate 
unităţilor medicale; 

- existenţa a 2 centre pentru copii orfani, 
unul aparţinând de mânăstirea Bogdana; 

- sistemul de ajutor social nu încurajează 
reintegrarea activă; 

- existenţa serviciilor de îngrijire şi 
asistenţă la domiciliu, a serviciilor de 
consiliere, informare, sprijin financiar;  

- societatea civilă insuficient implicată în 
acţiunile de asistenţă socială; 

 - personal calificat insuficient care lucrează în 
serviciile de asistenţă socială; 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI  

- privatizarea sistemului de sănătate;  - lipsa experienţei în accesarea şi derularea 
Fondurilor structurale destinate domeniului 
social;  

- aplicarea programului naţional de 
evaluare a stării de sănătate a populaţiei; 

- creşterea ponderii populaţiei vârstnice din 
oraş va creşte presiunea asupra unităţilor 
medicale locale;  

- modernizarea tuturor compartimentelor 
Spitalului Municipal şi înnoirea aparturii 
medicale la standardele actuale;  

- înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei 
datorită creşterii nivelului de poluare din 
oraşul Rădăuţi;  

- posibilitatea accesării de fonduri 
structurale destinate dezvoltării 
sectorului social prin Fondul Social 
European; 
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- cadru legislativ care stimulează 
implicarea sectorului privat în furnizarea 
de servicii sociale; 

 

- facilitarea accesului populaţiei vârstnice 
şi cu probleme sociale la serviciile 
medicale; 

 

- promovarea unui stil de viaţă sănătos, a 
unei nutriţii echilibrate, de combatere a 
sedentarismului şi stresului, precum şi a 
consumului de tutun şi alcool. 

 

TRANSPORTURILE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- grad ridicat de accesibilitate rutieră, 
municipiul fiind traversat de DN 17A, DN 
2H, DJ 178, DJ 178C; 

- starea proasă a carosabilului pe DN 17A ŞI 
DN 2H, datorită traficului greu şi depăşirii 
capacităţii de preluare a traficului; 

- transportul public de călători este 
asigurat de curse maxi+taxi pe direcţia 
Vicovu de Sus – Rădăuţi, asigurând un 
trafic fluent, la intervale scurte de timp,  

- drumul judeţean DJ 178F şi DC 46 necesită 
lucrări de modernizare şi carosabilului prin 
asfaltare;  

- acces la transportul feroviar, oraşul fiind 
străbătut de magistrala 515 Dorneşti–
Rădăuţi-Nisipitu; 

- străzile orăşeneşti sunt modernizate în 
proporţie de 49,5%;  

 - aglomerarea traficului în zona centrală a 
municipiului;  

 - absenţa unei şosele de centură pentru 
preluarea traficului în tranzit;  

 - insuficieţa numărului de treceri pentru 
pietoni;  

 - necesitatea amenajării intersecţiilor;  

 - calea ferată secţionează central municipiul 
generând variate discontinuităţi;  

 - convergenţa arterelor rutiere în zona 
centrală a oraşului determină poluarea aerului 
datorită noxelor emise de autoturisme; 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 

- realizarea de proiecte pentru 
reabilitarea şi modernizarea căilor 
rutiere;  

- deteriorarea drumurilor datorită traficului 
greu;  

- realizarea unei şosele de centură 
pentru preluarea traficului în tranzit;  

- creşterea numărului mijloacelor de transport 
rutier va conduce la perturbarea şi 
îngreunarea traficului auto; 

- renunţarea la tronsonul de cale ferată 
din zona centrală a oraşului şi dirijarea 
circulaţiei feroviare prin exteriorul 
oraşului (nord de oraş);  

- cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea 
şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale pentru proiecte de 
infrastructură. 

- modernizarea infrastructurii rutiere prin 
fonduri structurale alocale prin Programul 
Operaţional Sectorial – Transport; 

 

TURISMUL 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
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- prezenţa unui obiectiv istori-religios de 
importanţă naţională şi a numeroase 
monumente arhitecturale de interes 
local; 

- absenţa unui cadrul natural atractiv datorită 
planeităţii reliefului şi lipsei fondului forestier;  

- desfăşurarea a numeroase evenimente 
ciclice cultural-artistice, etnografice, 
sportive, care atrag numeroşi turişti; 

- lipsa unui punct de promovare şi informare 
turistică a potenţialului cultural – istoric şi 
etnografic precum şi a evenimentelor; 

- prezenţa Muzeului tehnicii bucovinene, 
obiectiv care atrage cel mai mare număr 
de turişi; 

- insuficienţa spaţiilor de cazare la standarde 
superioare (clasa business) – 1 singur hotel 
de 4 stele; 

- prezenţa atelierului de ceramică 
Colibaba – potenţial brand al oraşului;  

- insuficienţa locurilor în sălile de conferineţ şi 
insuficienţa spaţiilor expoziţionale;  

- prezenţa ariei protejate Mlaştina 
Rădăuţi ca habitat natural avifaunistic; 

- absenţa unor structuri de agrement 
destinate special copiilor şi tinerilor (parcuri 
de distracţii, spaţii pentru roleri, biciclisti, etc.) 

- potenţial etnografic (artă populară, 
meşteşuguri, tradiţii) de excepţie; 

- infrastructura rutieră care necesită 
modernizare şi reabilitare; 

- prezenţa unor instituţii de spectacole, 
concerte, şi alte evenimente cultural-
artistice; 

- educaţia insuficientă în şcoli în domeniul 
turismului şi protecţiei mediului, 

- prezenţa infrastructurii de cazare şi 
alimentaţie publică reprezentă de 4 
hoteluri şi numeroase pensiuni turistice;  

- poluarea mediului datorită activităţii 
industriale reprezintă un factor restrictiv 
pentru dezvoltarea turismului; 

- servicii complete de cazare-masă-
agrement oferite de hotelurile şi 
pensiunile turistice; 

 

- accesibilitate rutieră şi feroviară 
ridicată, oraşul preluând traficul de tranzit 
către zona montană a Obcinelor; 

 

- prezenţa hergheliei de la Rădăuţi ca 
obiectiv inedit, a Grădinii Zoologice, a 
complexelor de agrement, a parcurilor, 
ca posibilităţi de agerment;  
 

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI  

- posibilităţi de permanentizare a 
practicării turismului, indiferent de sezon;  

- dezvoltarea nelimitată a turismului poate 
determina depăşirea capacităţii de suport a 
ariei turistice a municipiului;  

- dezvoltarea turismului de tranzit, a 
turismului de afaceri, a turismului 
etnografic, cultural-istoric;  

- reducerea interesului pentru dezvoltarea 
meşteşugurilor tradiţionale şi perpetuarea 
tradiţiilor şi obiceiurilor populare; 

- creşterea standardelor structurilor de 
cazare având în vedere potenţialul 
pentru dezvoltarea turismului de afaceri;  

- pierderea originalităţii şi autenticităţii 
locuitorilor şi vieţii municipiului ; 

- creşterea calităţii serviciilor oferite 
turiştilor în unităţile de cazare şi 
alimentaţie; 

 

- realizarea unor facilităţi specifice 
turismului de tranzit: restaurant, motel, 
fast-food, café, parcări, etc. 
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- modernizarea şi reabilitarea 
infrastructurii rutiere; 

 

- promovarea unor proiecte turistice de 
anvergură (de ex. realizarea unui parc de 
distracţii). 

 

 
 
 

2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 
 
 
 Municipiul Rădăuţi, centru urban cu importanţă istorică pentru judeţul Suceava şi 
pentru Bucovina, a fost încă din cele mai vechi timpuri un spaţiu atractiv pentru locuire.  
 In Evul Mediu, aşezarea, atestată pentru prima dată in 1392, a căpătat in primul rând o 
importanţă religioasă şi spirituală datorită ctitoririi, de către Bogdan I, a celei dintâi mănăstiri 
din Moldova, Sf. Nicolae, ce a luat mai târziu numele de Bogdana şi a devenit episcopie şi 
necropolă pentru voievozii ţării.  
 Unul din atuurile acestei localităţi a fost privilegiul de a organiza târguri pe teritoriul 
său, privilegiu pe care l-a căpătat destul de devreme, fiind deja faimos in vremea lui Ştefan 
cel Mare, datorită poziţiei sale geografice, la contactul dintre zona montană şi podiş, 
permiţând aşezării să aibă o viaţă economică înfloritoare.  
 Adevărata dezvoltare urbană a început insă abia in timpul dominaţiei austriece, 
administraţia din această perioadă lăsând o puternică amprentă asupra organizării şi 
amenajării oraşului.  
 Populaţia, componentă esenţială a teritoriului, ce imprimă  caracteristicile principale 
ale acestuia, face obiectul de studiu al prezentului capitol. Scopul său este de a identifica 
principalele particularităţi şi disfuncţionalităţi in domeniul demografic, in vederea stabilirii 
principalelor direcţii in elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă.  
 
 

2.5.1. Evoluţia şi densitatea populaţiei 
 
 

2.5.1.1. Evoluţia populaţiei 
 

 In cadrul acestui subcapitol am analizat evoluţia populaţiei municipiului Rădăuţi in 
intervalul 1930 – 2007, in baza datelor de la recensăminte, precum şi a celor furnizate de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava pentru anii intercensitari şi a celor din PUG - ul 
anterior al localităţii .  
 Reprezentarea grafică de mai jos redă, până in 1992, populaţia la recensăminte, iar 
ulterior acestui an, populaţia înregistrată la 1.07 a anului respectiv. Pentru anul 1997, a fost 
utilizată populaţia înregistrată la 1.01.  
 Reprezentarea atestă că in decursul intervalului considerat pentru analiză au existat 
mai multe etape in evoluţia demografică, in corelaţie cu situaţia politică şi socio-economică a 
regiunii.  
 a)Prima etapă de evoluţie este cuprinsă intre anii 1930-1956 şi este marcată de 
scăderea efectivului demografic. Această tendinţă este firească, având in vedere pierderile 
importante de vieţi omeneşti înregistrate in perioada celui de al Doilea Război Mondial, 
sporul natural fiind redus. De asemenea, emigrarea a atins valori ridicate, prin întoarcerea in 
ţările de origine a coloniştilor germani şi maghiari, astfel încât la recensămintele din 1941 şi 
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1956, numărul populaţiei s-a situat sub valoarea înregistrată în 1930. Scăderea absolută a 
fost de 848 de persoane pe durata întregului interval, procentual reprezentând -5,05%.   
 b) După 1956, populaţia se înscrie într-un trend ascendent constant, până în 1997. In 
această perioadă, numărul locuitorilor aproape că s-a dublat, dinamica raportat la 1930 fiind 
de 1,92, cu o medie anuală de 417 locuitori. Creşterea înregistrată strict in acest interval a 
fost de 16310 locuitori (102,32%) şi un ritm mediu anual de 3,40%.  
 Cea mai mare parte a acestui interval (până in 1989) se suprapune peste perioada 
regimului comunist, în care creşterea demografică a fost intens susţinută şi impulsionată prin 
măsuri pronataliste la nivel naţional, oraşul Rădăuţi nefăcând excepţie de la această 
tendinţă.   
 In afară de măsurile directe stimulare a natalităţii, evoluţia demografică a fost 
influenţată, in această etapă, de dezvoltarea economică şi in special industrială. In oraşul 
Rădăuţi, până la nivelul anului 1980 se poate vorbi de dezvoltarea unei structuri economice 
mixte, industrial-agrară, predominat extensivă, ce a susţinut creşterea demografică. Ulterior 
insă această susţinere nu a mai existat, populaţia continuând totuşi să crească, fapt ce a 
condus la apariţia unor dezechilibre economice, bazate pe insuficienţa locurilor de muncă, 
creşterea forţată a acestora, pentru a acoperi necesarul, având drept consecinţă scăderea 
productivităţii muncii.  
 c)În intervalul 1997-2007, tendinţa de evoluţie s-a inversat, conformându-se trendului 
înregistrat la nivel naţional, datorat modificării comportamentului demografic, prin scăderea 
natalităţii şi diminuarea numărului de copii pe familie (familiile cu un singur copil fiind 
preponderente). De asemenea, modificarea vârstei medii a mamei la prima naştere este una 
din caracteristicile noului comportament demografic.  
 Aşadar, scăderea înregistrată in această etapă, exprimată procentual, a fost de 9,17% 
şi în cifre absolute, de 2959 de persoane. În ultima parte a intervalului (2004-2007), evoluţia 
a fost marcată de uşoare oscilaţii, in ambele sensuri, ecarturile fiind cuprinse între 25 şi 100 
de persoane.  
 Pe durata întregului interval de timp considerat pentru analiză (1930-2007), populaţia 
municipiului Rădăuţi a crescut cu 74, 47%, respectiv 12.503 persoane in cifre absolute, ritmul 
mediu anual fiind de 0,96%.  
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Dinamica populatiei municipiului Radauti in 

perioada 1930-2007 
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Sursa: PUG mun. Radauti, 1997, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.1.2. Densitatea populaţiei  
 
 Densitatea populaţiei municipiului Rădăuţi a fost in scădere drastică in ultimii ani, 
direct proporţional cu evoluţia numărului de locuitori. Valorile insă rămân foarte ridicate, mult 
peste media judeţeană (80,2 locuitori /km2 la recensământul din 2002) şi cea a Regiunii 
Nord-Est (99,7 locuitori /km2 la recensământul din 2002).  
 Aceste valori foarte ridicate sunt explicate prin faptul că cea mai mare parte a 
populaţiei locuieşte în blocuri de apartamente, fenomen tipic pentru un centru urban. 
 

INDICATOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Suprafaţa totală km2 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 

Populaţia  stabilă la 1.VII- 
total 

31621 29809 29494 29289 29398 29373 

Densitatea 978.97 922.87 913.12 906.78 910.15 909.38 
Sursa:Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Sursa:Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.2. Structura populaţiei 
 

2.5.2.1. Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei 

 
 Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei municipiului Rădăuţi a fost analizată 
conform datelor obţinute la recensămintele din 1992 şi 2002.  
 La recensămintele din 1992 şi 2002, populaţia municipiului Rădăuţi prezenta 
următoarea structură pe grupe de vârstă, reprezentată grafic:  
 

 RPL 1992 
( număr persoane) 

RPL 2002 
( număr persoane) 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

Populaţia stabilă – total,  din care: 31074 14836 16238 27633 13029 14604 

0-4 ani 2753 1369 1384 1437 735 702 

5-9 ani 2808 1431 1377 1705 896 809 

10-14 ani 2855 1415 1440 2438 1229 1209 

15-19 ani 2301 1179 1122 2479 1226 1253 

20-24 ani 2542 1148 1394 1912 946 966 

25-29 ani 2134 979 1155 1743 837 906 

30-34 ani 2686 1214 1472 2364 1069 1295 

35-39 ani 2784 1398 1386 1760 798 962 

40-44 ani 2054 1013 1041 2178 958 1220 

45-49 ani 1338 625 713 2327 1132 1195 

50-54 ani 1461 743 718 1776 866 910 

55-59 ani 1493 714 779 1156 521 635 

60-64 ani 1242 546 696 1167 563 604 

65-69 ani 1070 453 617 1136 491 645 

70-74 ani 606 243 363 854 328 526 

>75 ani 947 366 581 1201 434 767 

Sursa:Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Structura pe grupe mari de varsta a populatiei 

municipiului Radauti, 1992
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Sursa: PUG mun. Radauti, 1997 

 

Structura pe grupe mari de varsta a populatiei 

municipiului Radauti, 2002
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Sursa:Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

 La ambele recensăminte, aşadar, grupa dominantă de vârstă este cea adultă. 
Analizând comparativ, se remarcă o creştere procentuală a populaţiei adulte (cu 3%) şi a 
celei vârstnice (cu 5%), concomitent cu scăderea ponderii populaţiei tinere (cu 8%). In cifre 
absolute, grupa tânăra a pierdut un efectiv de 2836 persoane, grupa adultă 1098 persoane, 
in timp ce grupa vârstnică a crescut cu 966 de persoane.  
 

AN 0-14  15-59 PESTE 
60 

INDICE DE 
ÎMBĂTRÂNIRE 

1992 8416 18793 3392 0.40 

2002 5580 17695 4358 0.78 
Sursa: PUG mun. Radauti, 1997, Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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 Indicele de îmbătrânire a crescut şi el între recensăminte, însă a rămas sub valoarea 
unitară, ce marchează punctul critic de îmbătrânire, ceea ce înseamnă că deşi procesul de 
îmbătrânire a populaţiei se manifestă din ce in ce mai pregnant in municipiul Rădăuţi, 
structura demografică nu a fost afectată atât de puternic precum in alte regiuni ale ţării.  
 Piramida vârstelor, realizată conform datelor înregistrate la recensământul din 1992, 
prezintă o populaţie cu o vitalitate ridicată, conferită de segmentele ce alcătuiesc baza 
piramidei, dar şi de cele din grupa adultă, care sunt predominante.  Se remarcă dominanta 
feminină a populaţiei, in special la nivelul grupei adulte şi a celei vârstnice.  
 Segmentele cele mai numeroase sunt cele din grupele 30-34 de ani şi 35-39 de ani, 
generaţii născute după Decretul din 1966, privind interzicerea avortului.  
 Ulterior, segmentele sunt mai reduse, ca urmare a declanşării dezechilibrelor 
economice la nivelul municipiului, fapt ce s-a reflectat in evoluţia demografică printr-o 
diminuare progresivă a natalităţii, precum şi a sporului migratoriu.   

 
Sursa: RPL, 1992 
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Sursa: RPL, 2002 

 
În cadrul grupei adulte se remarcă sub aspect demografic, cu un rol activ în dinamica 

numerică a populaţiei, subgrupa fertilă, care cuprinde populaţia feminină cu vârsta cuprinsă 
între 15 şi 45-49 ani, capabilă de reproducere. 
 Intre cele două recensăminte (1992 şi 2002) se constată o diminuare a numărului total 
al populaţiei feminine, cu 1634 de persoane. Această diminuare nu se reflectă insă şi in 
ponderea populaţiei fertile din total. Astfel, acest contingent deţinea, la recensământul din 
1992,  o pondere de 51%, iar in 2002, crescuse până la 53,38%.  
 La nivelul segmentului de maximă fertilitate - cu vârsta cuprinsă între 20-29 ani – se 
resimte insă reducerea efectivului feminin total al municipiului. Aşadar, la cele doua 
recensăminte, grupa de fertilitate maximă deţinea 15,69% si respectiv 12,81% din populaţia 
feminină, marcând o scădere absolută de 677 persoane.  
 De remarcat este faptul că populaţia fertilă cu vârsta cuprinsă intre 14 şi 19 ani a 
cunoscut o uşoară creştere a ponderii în grupa fertilă intre cele doua recensăminte (de la 
13.54% in 1992, până la 16,07% in 2002), procesul de modificare a comportamentului 
demografic neafectând negativ potenţialul fertil al municipiului. Municipiul Rădăuţi dispune 
aşadar de un potenţial fertil semnificativ.  
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Structura pe grupe de fertilitate a populatiei 
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Sursa:Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 Un aspect legat de structura pe grupe de vârste, cu implicaţii sociale importante îl 
constituie raportul de dependenţă demografică a populaţiei tinere şi a celei vârstnice faţă de 
populaţia adultă/aptă de muncă. 
 Acest indicator oferă o imagine orientativă asupra presiunii pe care o exercită cele 
două grupe de vârstă în mod obişnuit inactive din punct de vedere economic asupra 
populaţiei adulte/apte de muncă. 
 Raportul de dependenţă demografică a populaţiei cu vârsta de 0-14 ani era de 
201,93‰  in 2002, in timp ce pentru populaţia vârstnică era de 157,71‰, rezultând prin 
însumare un raport total de dependenţă economică de 359,64‰ la nivel de oraş. Comparativ 
cu recensământul anterior, din 1992, când valoarea totală era de 379,98‰ raportul de 
dependenţă a scăzut, în principal datorită diminuării efectivului din grupa tânără (în 1992, 
raportul de dependenţă pentru această categorie era de 270,83 ‰), deşi grupa populaţiei 
vârstnice a crescut in acest interval (de la 124,38‰ in 1992). 
 În timp ce, pe de o parte, proporţia de indivizi tineri reprezintă un avantaj din punct de 
vedere demografic şi al perspectivelor de evoluţie a resurselor umane, pe de alta, un raport 
de dependenţă demografică ridicat denotă o sarcină socială crescută pentru populaţia activă 
din punct de vedere economic şi potenţial aducătoare de venit, în timp ce dependenţa 
populaţiei vârstnice implică si mai multe responsabilităţi de ordin social.  

La nivelul judeţului Suceava, la 1 iulie 2002, raportul total de dependenţă demografică 
era de 395.62 ‰ , ponderea mai mare fiind deţinută de grupa de vârstă 0-14 ani (209,9‰) şi 
doar 185,72‰ reprezentând raportul de dependenţă al vârstnicilor. În municipiul Rădăuţi 
deocamdată raportul de dependenţă este unul mediu. Pe viitor însă, datorită trecerii unor 
segmente mai numeroase din grupa adultă în cea vârstnică, raportul va creşte, implicând 
responsabilităţi sociale suplimentare.  
 
 

2.5.2.2. Structura etno-lingvistică şi confesională a populaţiei 
 
 Structura etnică a populaţiei prezintă interes în măsura în care factorul etnic are un 
efect semnificativ asupra comportamentului demografic şi socio-economic, asupra tradiţiilor 
specifice şi asupra climatului comunitar, fiind posibil un anumit grad de segregare pe criterii 
etnice. 
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 Municipiul Rădăuţi are o structură etnică destul de compozită, reminiscenţă a 
diferitelor etape din evoluţia sa istorică. În perioada administraţiei habsburgice, teritoriul a fost 
puternic colonizat de populaţii ale Imperiului, îndeosebi de etnie germană.      
 La ambele recensăminte,1992 şi 2002, efectivele numerice s-au modificat, afectând şi 
ponderea fiecărei etnii in populaţia totală, după cum se poate observa in reprezentarea 
grafică şi tabelară. 
 Astfel, populaţia majoritară era cea de etnie română, in uşoară creştere procentuală 
(de la 95,90 la 96,40%), urmată de cea de etnie rusă (lipoveni). Intre recensăminte, aceasta 
din urmă a scăzut cu 68 de persoane, procentul rămânând aproximativ acelaşi (puţin 
peste1%). Populaţia de naţionalitate germană a scăzut, de asemenea, cu 50 de persoane, 
proporţia scăzând şi ea la 0,62% din total. Comunitatea ucraineană deţine o pondere de 
0,74%, efectivul său fiind în scădere cu 61 de persoane. Tot în scădere este şi populaţia de 
etnie poloneză, cu 42 de persoane, precum şi cea maghiară, cu 10 persoane, şi cea din 
categoria „altă etnie”. Comunitatea evreiască, foarte numeroasă in trecut, nu mai este nici 
măcar menţionată la recensământul din 2002, cei câţiva membri rămaşi fiind probabil 
introduşi in categoria „altă etnie”. Singura în creştere numerică este comunitatea rromă, cu 
91 de persoane şi 0,40% raportat la totalul populaţiei municipiului.    
 

ETNIE RPL 1992 RPL 2002 
 

Populaţia 
totală 

31074 27633 

români 29800 26637 

maghiari 24 14 

  rromi 163 254 

ucraineni 265 204 

germani 321 171 

ruşi lipoveni 349 281 

polonezi 89 47 

evrei 51  

altă etnie 12 25 
Sursa: PUG mun. Radauti, 1997, Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

Structura etnica a populatiei municipiului Radauti 1992
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Sursa: PUG mun. Rădăuţi, 1997 
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Structura etnica a populatiei municipiului Radauti 2002
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 Având in vedere diversitatea etnică, structura confesională este, la rândul său, una 
complexă. Prezintă o dominantă ortodoxă, de cca.84%, urmată de o importantă comunitate 
penticostală (9,14%). Religia catolică, cu cele două ramuri, greacă şi romană, are drept 
adepţi cca.4% din populaţia municipiului Rădăuţi. Cu excepţia persoanelor care au declarat 
că aparţin unei alte confesiuni decât cele menţionate şi care reprezintă 1,34 % din populaţie, 
toate celelalte confesiuni au, fiecare, o pondere de mai puţin de 1% din total.  
 

CONFESIUNE RPL 2002 
 

Total:              27633 

ortodoxă 23039 

romano-catolică 866 

greco-catolică 229 

creştină de rit vechi 191 

baptistă 193 

penticostală 2527 

adventistă de ziua a şaptea 127 

creştina după Evanghelie 92 

altă religie 369 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Structura confesionala a populatiei municipiului 

Radauti, 2002
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.2.3. Structura pe locuinţe a populaţiei 
 
 Analiza structurii pe locuinţe s-a realizat in baza datelor furnizate de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava, pentru intervalul 2001-2006.  
 După cum rezultă din tabelul de mai jos, atât suprafaţa locuibilă, cât şi fondul de 
locuinţe au crescut in această perioadă, consecinţa fiind creşterea suprafeţei locuibile pe cap 
de locuitor, care se traduce in primul rând prin creşterea gradului de confort. In intervalul 
considerat pentru analiză, aceasta a crescut cu circa 2%, situându-se aproape de media pe 
ţară.  
 Se observă, de asemenea, scăderea numărului de persoane pe locuinţă, efect al 
modificării comportamentului demografic, precum şi al emigrărilor la termen in străinătate. 
 

INDICATOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Populaţia  stabilă la 1.VII  31621 29809 29494 29289 29398 29373 

Locuinţe existente total 10663 10695 10744 10838 10894 11016 

Suprafaţa locuibilă - total mp 419242 423564 426929 433231 437278 448486 

Suprafaţa locuibilă pe locuitor 
- mp 

13.25 14.20 14.47 14.79 14.87 15.26 

Nr. locuitori / locuinţă 2.96 2.78 2.74 2.70 2.69 2.66 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.3. Dinamica populaţiei 
 

2.5.3.1. Mişcarea naturală a populaţiei 

 
 Mişcarea naturală a populaţiei reprezintă modificările survenite în numărul şi structura 
populaţiei ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. Această componentă a 
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mişcării populaţiei se reflectă şi în structura pe vârste şi pe sexe a populaţiei, cât şi asupra 
distribuţiei în teritoriu, având o influenţă directă asupra caracteristicilor dimensionale ale 
localităţilor. 
 Un indicator al mişcării naturale este sporul (bilanţul) natural al populaţiei, care 
reprezintă diferenţa dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii şi relevă creşterea sau scăderea 
numărului de locuitori. 
 
 

2.5.3.2. Bilanţul natural al populaţiei 
 
 Componenta activă a mişcării naturale a populaţiei, natalitatea, este cuantificată prin 
rata natalităţii, care reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de un an 
raportat la o mie de locuitori. 
 Evoluţia natalităţii se află mai ales sub influenţa modernizării comportamentului 
demografic, fenomen care se manifestă mai pregnant în zonele urbane şi ariile adiacente. 
 Specificul acestui model este dat de reducerea şi stabilizarea natalităţii la un nivel 
redus, pe fondul scăderii numărului mediu de copii pe familie în paralel cu creşterea vârstei 
medii a primei naşteri la femei. 
 Principalii factori care acţionează asupra natalităţii şi contribuie la adoptarea acestui 
comportament denatalist sunt cei economici (insecuritatea materială), dar şi cei legaţi de 
structura pe grupe de vârstă a populaţiei. 
 Pentru municipiul Rădăuţi a fost analizată natalitatea pentru 2 intervale: 1968-1996 şi 
2001-2006. In cadrul acestor intervale, evoluţia ratei natalităţii a fost diferenţiată pe mai multe 
etape.  
 Astfel, intre 1968 şi1985, se caracterizează prin valori ridicate, deşi oscilante, de peste 
20 ‰, cu un maxim atins in 1979, de 26,6 ‰ şi un minim de19,2‰ în 1970. După 1980, se 
remarcă deja un declin al natalităţii, în corelaţie cu debutul recesiunii economice resimţite la 
nivelul municipiului.  
 Între 1985 şi 1989, mai reduse comparativ cu perioada anterioară, valorile natalităţii au 
fost in scădere constantă, insă cu amplitudini mai mici. Maximul s-a înregistrat in 1986, 19,9 
‰, iar minimul din 1989 a fost de 18,6 ‰ .  
 După acest an, natalitatea a scăzut dramatic. In anul imediat următor, deja diferenţa 
era de cca.3 ‰, ajungând la 15,7‰, valoare ce a constituit de altfel maximul acestui interval, 
ca urmare a legii de anulare a decretului privind interzicerea avortului. Trendul a fost in 
continuare unul descendent, cu uşoare oscilaţii, minimul de 11,4‰ fiind înregistrat timp de 2 
ani consecutiv, 1994 şi 1995.   
 In prima parte a intervalului 2001-2005, valorile au fost mult mai mici comparativ cu 
cele anterioare, coborând sub 10‰. In anul 2002 s-a înregistrat minimul absolut pentru întreg 
intervalul considerat spre analiză, 8,65‰. Începând cu anul 2004, se remarcă o redresare a 
natalităţii, valorile depăşind 11‰. Maximul intervalului a fost atins in 2005, de 12,85‰.  
 Comparativ cu rata natalităţii la nivel naţional, introdusă pentru referinţă in tabelul de 
mai jos, municipiul Rădăuţi a prezentat in mod constant valori mai ridicate, cu 3 excepţii: 
1970, 2002 şi 2003, când s-au situat sub media pe ţară. Această situaţie este lesne de 
explicat prin faptul că municipiul Rădăuţi este situat intr-o zonă în care valorile natalităţii au 
fost în mod tradiţional superioare. Chiar dacă după 1990 s-a raliat tendinţei de modificare a 
modelului demografic prin scăderea natalităţii, amploarea acestui fenomen a fost mai redusă 
decât in alte regiuni ale ţării, continuând să contribuie în mod decisiv la menţinerea unor 
valori pozitive ale sporului natural şi a unei vitalităţi ridicate a  populaţiei.  
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ANUL RATA NATALITATII IN 
MUNICIPIUL 
RADAUTI(‰)  

RATA 
NATALITATII IN 
ROMANIA(‰) 

1968 26.2 26.7 

1970 19.2 21.1 

1975 20.3 19.7 

1976 23 19.5 

1977 23.8 19.6 

1978 24 19.1 

1979 26.6 18.6 

1980 24.4 18 

1981 21.4 17 

1982 21.6 15.3 

1983 20.8 14.3 

1984 20.5 15.5 

1985 21 15.8 

1986 19.9 16.5 

1987 19.7 16.7 

1988 19.2 16.5 

1989 18.6 16 

1990 15.7 13.6 

1991 13.5 11.9 

1992 14.4 11.4 

1993 13.3 11 

1994 11.4 10.9 

1995 11.4 10.4 

1996 12.3 10.2 

2001 9.8 9.8 

2002 8.65 9.7 

2003 9.08 9.8 

2004 11.77 10 

2005 12.85 10.2 

2006 12.39 10.2 
Sursa: PUG mun. Radauti, 1997, Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Dinamica natalitatii in municipiul Radauti, 1968-1996
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Sursa: PUG mun. Rădăuţi, 1997 

 

Dinamica natalitatii in municipiul Radauti, 

2001-2006
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 Mortalitatea, componenta pasivă a dinamicii naturale, este supusă într-o măsură mai 
mare acţiunii unui complex de factori biologici şi structurali ai populaţiei, dar şi altora care ţin 
de modul de viaţă al indivizilor (obiceiuri alimentare, tipul muncii prestate şi calitatea mediului 
de muncă, unele obiceiuri pernicioase, etc.) care pot influenţa semnificativ rata mortalităţii şi 
speranţa de viaţă la naştere. 
 Mortalitatea fost analizată pentru acelaşi interval de timp ca şi natalitatea, prezentând 
o evoluţie oscilantă, insă cu ecarturi mult mai mici decât in cazul natalităţii.  
 Raportat la media pe ţară, in ceea ce priveşte mortalitatea, municipiul Rădăuţi s-a 
menţinut, în general, la valori mai reduse, cu unele excepţii, în care ecarturile nu au depăşit 
2‰ .  
 Cea mai mică valoare a fost înregistrată in anul 1983, de 7,5‰, iar maximul, de 
10,8‰, în anul 1979.   
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Sursa: PUG mun. Radauti, 1997, Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
 
 

ANUL RATA MORTALITATII 
IN MUNICIPIUL 
RADAUTI (‰) 

RATA 
MORTALITATII IN 
ROMANIA(‰) 

1968 8.9 9.6 

1970 8.4 10.1 

1975 9.5 9.3 

1976 10.1 9.6 

1977 10.4 9.6 

1978 9.2 9.7 

1979 10.8 9.9 

1980 10.6 10.4 

1981 9 10 

1982 9 10 

1983 9.9 10.4 

1984 9 10.3 

1985 9.2 10.9 

1986 9.1 10.6 

1987 7.5 11.1 

1988 8.5 11 

1989 8.7 10.7 

1990 8.5 10.6 

1991 8.3 10.9 

1992 9.3 11.6 

1993 8.5 11.6 

1994 8.7 11.7 

1995 9.5 12 

1996 9 12.7 

2001 9.26 11.6 

2002 10.23 12.4 

2003 9.08 12.3 

2004 10.61 11.9 

2005 10.3 12.1 

2006 9.87 12 



290150

150 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

150/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Dinamica mortalitatii in municipiul Radauti, 1968-1996
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Sursa: PUG mun. Rădăuţi, 1997 

 

Dinamica mortalitatii in municipiul Radauti, 

2001-2006
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

 Soldul (sporul)natural al populaţiei rezultă prin compunerea ratei pozitive a natalităţii 
cu rata negativă a mortalităţii, determinând dinamica naturală a populaţiei. Sporul natural în 
municipiul Rădăuţi s-a menţinut, pe durata întregului interval de timp analizat (1968-2006), la 
valori pozitive, cu excepţia anului 2003, când s-a înregistrat o valoare negativă (-1,57‰) şi a 
anului 2004, când valoarea a fost 0.  
 Comparativ cu media naţională, în Rădăuţi valorile sporului natural au fost în general 
mult superioare, în special înainte de 1990. Chiar şi după acest an, ce marchează începutul 
declinului mişcării naturale în toată ţara, ce s-a făcut simţit şi pe teritoriul considerat, raportul 
de superioritate s-a păstrat, ecarturile între cele două valori fiind mai reduse. Astfel, între 
1968 şi 1990, amplitudinile erau cuprinse între -0,8‰  şi 8‰, valorile mai reduse 
corespunzând anilor de la începutul intervalului, în timp ce in perioada 1990-1996, ecarturile 
s-au situat în limitele 3,5-5,8‰.  
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 Natalitatea a influenţat în mod sistematic evoluţia sporului natural, valorile cele mai 
ridicate ale acestuia corespunzând anilor în care şi natalitatea a fost în acelaşi trend. 
Maximele au fost atinse în1968 şi 1979, când valorile sporului natural au fost de 17,3‰ şi 
respectiv 15,8‰. Dacă până la nivelul anului valorile au oscilat, între 10,8 ‰ şi 17,3‰, după 
1983 se remarcă o relativă stabilizare, deşi in scădere faţă de etapa anterioară, ecartul fiind 
mult mai mic, doar de 2,4‰. Începând cu 1989, valorile coboară sub 10‰, fiind in scădere 
constantă, ca efect al impunerii modelului denatalist.  
 

ANUL RATA 
NATALITATII 
(‰) 

RATA 
MORTALITATII 
(‰) 

SPOR 
NATURAL 
(‰) 

SPOR 
NATURAL 
IN 
ROMANIA 
(‰) 

1968 26.2 8.9 17.3 17,1 

1970 19.2 8.4 10.8 11,6 

1975 20.3 9.5 10.8 10,4 

1976 23 10.1 12.9 9,9 

1977 23.8 10.4 13.4 10,0 

1978 24 9.2 14.8 9,4 

1979 26.6 10.8 15.8 8,7 

1980 24.4 10.6 13.8 7,6 

1981 21.4 9 12.4 7,0 

1982 21.6 9 12.6 5,3 

1983 20.8 9.9 11.9 3,9 

1984 20.5 9 11.5 5,2 

1985 21 9.2 11.8 4,9 

1986 19.9 9.1 10.8 5,9 

1987 19.7 7.5 12.2 5,6 

1988 19.2 8.5 10.7 5,5 

1989 18.6 8.7 9.8 5,3 

1990 15.7 8.5 7.2 3,0 

1991 13.5 8.3 5.2 1,0 

1992 14.4 9.3 5.2 -0,2 

1993 13.3 8.5 4.8 -0,6 

1994 11.4 8.7 2.7 -0,8 

1995 11.4 9.5 1.9 -1,6 

1996 12.3 9 3.3 -2,5 

Sursa: PUG mun. Radauti, 1997, Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008,INSSE,2006 
 
 
 



290152

152 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

152/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Dinamica miscarii naturale in municipiul Radauti, 

1968-1996
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Sursa: PUG mun. Radauti, 1997 

 
 În intervalul 2001-2006, valorile scad dramatic într-o primă etapă, atingând chiar cote 
negative in 2002, după care se redresează uşor, datorită creşterii natalităţii. În general, 
sporul natural în municipiul Rădăuţi se situează mult peste media naţională. 
 

INDICATOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Natalitate 310 258 268 345 378 364 

Mortalitate 293 305 268 311 303 290 

Spor natural 17 -47 0 34 75 74 

Rata 
natalităţii(‰) 

9.80 8.65 9.08 11.77 12.85 12.39 

Rata 
mortalităţii(‰) 

9.26 10.23 9.08 10.61 10.30 9.87 

Rata sporului 
natural (‰) 

0.53 -1.57 0 1.16 2.55 2.51 

Spor natural 
in România 
(‰) 

-0,6 -1,3 -1,0 -0,2 -1,9 -1,8 

                                                                                                                                                      
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.3.3. Bilanţul migrator al populaţiei 
 
 Migraţia populaţiei se defineşte ca fiind acea mişcare în teritoriu prin care se modifică 
numărul şi structura pe vârste şi sexe a populaţiei, ca urmare a intrării sau ieşirii din aria 
administrativă respectivă a unui număr de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale. 
 Migraţia are două componente, emigraţia (ieşirile) şi imigraţia (intrările de populaţie), a 
căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigraţiei, respectiv rata 
imigraţiei. Prin compunerea acestora se obţine soldul migrator, care este un indicator al 
atractivităţii teritoriului respectiv pentru migranţi. 
 După durata pe care se manifestă, migraţia poate fi definitivă, temporară şi de tip 
pendulator (navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând în timp populaţia 
municipiului Rădăuţi. 
 Pe teritoriul oraşului Rădăuţi, imigraţia a fost în general mai mare decât emigraţia, 
având in vedere atracţia pe care centrul urban a exercitat-o asupra localităţilor rurale din 
proximitate, în special în perioada industrializării.  
 Rata imigraţiei în intervalul 1968-1996 a avut o evoluţie discontinuă, valorile fiind mai 
reduse la începutul intervalului (sub 20‰), după care, începând cu 1975, au crescut şi s-au 
menţinut peste 25‰, până în anul 1983. Acest an  marchează debutul unei etape regresive, 
în care valorile s-au situat între19,9‰,  şi 11‰.  In 1990, s-a atins din nou o valoare de 
32,7‰ , izolată de altfel, pentru că ulterior, până la sfârşitul intervalului, imigraţia a alternat 
foarte mult, situându-se între limitele19,8‰ şi 7,6‰, cu ecarturi mari între valorile anuale. Cel 
mai mare ecart s-a înregistrat între anii 1994 şi 1995, de 7,1‰ .   
 După 2001, valorile imigraţiei  au înregistrat o uşoară creştere, situându-se în 
intervalul 8,15 ‰ - 12,73‰ .   
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Sursa: PUG mun. Radauti, 1997 
 

 In ceea ce priveşte cealaltă componentă a mişcării migratorii, emigraţia, aceasta s-a 
situat în general sub valorile imigraţiei, având oscilaţii anuale mai mici. In perioada 1968-
1984, limita inferioară a fost de 10,2‰. După acest an a urmat o scădere bruscă a valorii, la 
7‰;ulterior, rata emigraţiei a oscilat, minima fiind de 6,5‰ în 1993,iar maximul de 18,7‰ în 
1990, an în care şi imigraţia a atins cote foarte ridicate, cel mai probabil datorită modificărilor 
care au avut loc în mediul economic şi care au determinat întoarcerea populaţiei în localităţile 
de origine.  
 După 2001, emigraţia a depăşit net imigraţia, atingând cote mai ridicate decât în 
intervalul anterior. Minima în această perioadă a fost de 11,97‰, în 2005, iar maxima, de 
15,79‰, înregistrată în anul 2007.  
 
 

ANUL RATA IMIGRATIEI 
(‰)  

RATA EMIGRATIEI 
(‰)  

RATA SPORULUI 
MIGRATORIU (‰)  

1968 19.9 19.3 0.6 

1970 18.3 19.1 -0.8 

1975 25.2 13.2 12 

1976 31.7 15.4 16.3 

1977 29 14.8 14.2 

1978 30 18 12 

1979 35.6 13.5 22.1 

1980 42 11.3 30.7 

1981 30 12.2 17.8 

1982 27 12.9 14.1 

1983 19.9 10.5 9.4 

1984 11.6 10.2 1.4 

1985 11 7 4 

1986 12.9 8.9 4 

1987 14.6 8 6.6 

1988 16 7.8 8.2 

1989 16.1 9.5 6.6 

1990 32.7 18.7 14 

1991 19.8 7.8 12 

1992 15.9 8.5 7.4 

1993 11 6.5 4.5 

1994 14.7 9.8 4.9 

1995 7.6 12.1 -4.5 

1996 12.7 10.9 1.8 
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Dinamica indicatorilor miscarii migratorii a 

populatiei municipiului Radauti, 1968-1996
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Sursa: PUG mun. Radauti, 1997 

 
 
 Bilanţul migratoriu al populaţiei municipiului Rădăuţi prezintă aşadar o dinamică 
negativă pe durata intervalului analizat, cu diferenţele specifice fiecărei etape. Astfel, până în 
1990, valorile au fost pozitive, cu o singură excepţie (1970), deşi în scădere după 1984, 
perioadă în care la nivelul municipiului au început să se resimtă dezechilibrele socio-
economice ce au avut ca efect scăderea gradului de atractivitate a teritoriului în discuţie, 
fenomen ce s-a accentuat după 1990. Municipiul a pierdut locuitori prin emigraţie atât ca 
urmare a fenomenului de retur rural, cât şi a plecărilor la muncă în străinătate.   
 Valorile au atins în mod constant cote negative după 2001, pierderile fiind sesizate in 
evoluţia numărului total al populaţiei, din aceleaşi considerente menţionate mai sus.  
 Mobilitatea populaţiei este relativ greu de cuantificat în ansamblul său, întrucât 
statisticile pe care le avem la dispoziţie nu cuprind decât acele mişcări înregistrate oficial de 
către serviciul de evidenţa populaţiei, ignorând o parte importantă a migraţiilor, respectiv pe 
cele care au ca scop găsirea unui loc de muncă în străinătate, şi care se desfăşoară pe o 
perioadă de timp nedeterminată, de regulă. 
 În general, migranţii sezonieri nu au forme legale de muncă, astfel încât familiile sunt 
reticente în a declara plecările, nivelul real al migraţiei fiind greu de stabilit cu certitudine. 
 Cea mai însemnată parte a emigraţiei este deci reprezentată de migraţia 
internaţională, respectiv de persoanele care pleacă să lucreze cu contracte la termen sau 
sezonier fără angajamente contractuale. 
 

INDICATOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Imigrări 278 243 323 332 264 374 

Emigrări 413 424 443 447 352 464 

Bilanţ migratoriu -135 -181 -120 -115 -88 -90 

Rata imigraţiei (‰)  8.79 8.15 10.95 11.33 8.98 12.73 

Rata emigraţiei (‰)  13.06 14.22 15.02 15.26 11.97 15.79 

Rata bilanţului 
migratoriu (‰) 

-4.26 -6.07 -4.06 -3.92 -2.99 -3.06 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.3.4. Bilanţul real al populaţiei 
 
 Bilanţul (soldul) real al populaţiei se obţine prin însumarea soldului mişcării naturale cu 
cel al mişcării mecanice a populaţiei, şi determină dinamica globală a populaţiei teritoriului 
supus studiului. 
 In perioada 1968-1996, bilanţul real al populaţiei municipiului Rădăuţi a fost unul 
pozitiv, cu excepţia anului 1995, când valoarea a fost de -2,5‰ . In rest, valorile au fost 
cuprinse între 2,2‰ şi 44,5‰, fiind mai ridicate înainte de 1990 şi în scădere continuă în anii 
ulteriori.  
 Contribuţia cea mai pregnantă a fost cea a sporului natural, dar în unii ani, bilanţul 
migratoriu a înregistrat valori mai ridicate, ce s-au reflectat în rata bilanţului real.  
 

ANUL SPOR 
NATURAL 
(‰) 

SPOR 
MIGRATORIU 
(‰) 

BILANŢ 
REAL 
(‰) 

1968 17.3 0.6 17.9 

1970 10.8 -0.8 10 

1975 10.8 12 22.8 

1976 12.9 16.3 29.2 

1977 13.4 14.2 27.6 

1978 14.8 12.7 27.5 

1979 15.8 22.1 37.9 

1980 13.8 31.7 44.5 

1981 12.4 17.8 30.2 

1982 12.6 14.1 21.7 

1983 11.9 9.4 20.3 

1984 11.5 1.4 12.8 

1985 11.8 4.3 16.1 

1986 10.8 4 14.8 

1987 12.2 6.6 18.8 

1988 10.7 8.2 18.9 
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1989 9.8 6.5 16.3 

1990 7.2 14 21.2 

1991 5.2 12 17.2 

1992 5.2 7.4 12.7 

1993 4.8 4.5 9.4 

1994 2.7 4.9 7.5 

1995 1.9 -4.4 -2.5 

1996 3.3 1.9 5.2 

Sursa: PUG mun. Radauti, 1997 
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Sursa: PUG mun. Rădăuţi, 1997 

 

 După 2001, rata bilanţului real a coborât sub 0 în mod constant,maximul în acest sens 
fiind înregistrat in 2002, de -7,64‰, îndeosebi datorită amplorii foarte mari a fenomenului de 
emigrare. Spre finalul intervalului analizat se constată o uşoară tendinţă de redresare, pe 
fondul stabilizării soldului natural la cote pozitive. In ultimul an, valoarea a fost de -55‰.  
 

INDICATOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Rata soldului migrator (‰) -4.26 -6.07 -4.06 -3.92 -2.99 -3.06 

Rata sporului natural (‰) 0.53 -1.57 0 1.16 2.55 2.51 

Rata bilanţului real (‰) -3.73 -7.64 -4.06 -2.76 -0.44 -0.55 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

2.5.4. Resursele umane 
 
 Resursele de muncă disponibile ale populaţiei cuprind persoanele cu vârsta între 15-
59 ani, atât în cadrul populaţiei feminine, cât şi al celei masculine. 
 Comparând populaţia din cele două subgrupe ale populaţiei în vârstă de muncă - 20-
39 ani şi 40-59 ani, se remarcă faptul că atât în anul 19922, cât şi în 2002 segmentele de 
vârstă se află într-un raport similar, favorabil pentru vârstele adulte din eşalonul inferior, ceea 
ce denotă faptul că teritoriul municipiului Rădăuţi dispune de un capital uman important. 
 

RPL 20- 39 
ANI 

40- 59 
ANI 

1992 10146 3392 

2002 7779 4505 
  Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
 
 Disponibilul actual şi de perspectivă de resurse umane poate fi estimat utilizând şi 
raportul de substituţie a populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei cu vârsta între 15-24 de 
ani la segmentul de vârstă 55-64 de ani.  
 

RPL GRUPA 
15-24 
ANI 

GRUPA 
55-64 
ANI 

RAPORTUL 
DE 
SUBSTITUTIE 
% 

1992 4843 2735 177.075 

2002 4391 2323 189.022 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
 
 Raportul de substituţie este net in favoarea grupei tinere, în creştere la ultimul 
recensământ, arătând că forţa de muncă va fi înlocuită în mod satisfăcător.   
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2.5.4.1. Profilul ocupaţional al populaţiei 

 
 Populaţia activă a municipiului Rădăuţi prezenta, la cele două recensăminte, o rată de 
46,33%, respectiv 37,95% din populaţia stabilă (rata generală de activitate) . Raportat la 
totalul populaţiei apte muncă (rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă), valoarea 
este de asemenea în descreştere, de la 76,61% până la doar 59,27%. In cifre absolute, 
populaţia activă a scăzut cu 3909 persoane între cele două recensăminte.  
 

RECENSĂMÂNT POPULATIE 
STABILA 
(NR. 
PERSOANE) 

POPULAŢIE 
APTA DE 
MUNCA 
(NR. 
PERSOANE) 

POPULAŢIE 
ACTIVA 
(NR. 
PERSOANE) 

PONDERE 
A POP. 
ACTIVE 
DIN POP. 
STABILA 
(%) 

PONDERE 
DIN 
TOTALUL 
POP. 
APTE DE 
MUNCA 
(%) 

1992 31074 
 

18793 14398 46.33 76.61 

2002 27633 17695 10489 37.95 59.27 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
 

 În structura populaţiei active, la cele două recensăminte, cea mai mare pondere era 
deţinută de categoria populaţiei ocupate, deşi aflată în scădere numerică şi procentuală. De 
remarcat că ponderea populaţiei aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut, ceea ce 
denotă mari dificultăţi de inserare pe piaţa muncii. 

POPULATIE RPL 1992 
(NR. 
PERSOANE) 

RPL 2002 
(NR. 
PERSOANE) 

Populaţia  activă -  total, din care: 14398 10489 

- populaţie ocupată 12458 8720 

- populaţie neocupată  în căutarea unui  loc 
de muncă 

1066 994 

- populaţie neocupată  în căutarea primului 
loc de muncă 

874 775 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
 

Structura populatiei active a municipiului Radauti, 

RPL 1992

- populaţie 

ocupată

86.53%

- populaţie 

neocupată  în 

căutarea unui  

loc de muncă

7.40%

- populaţie 

neocupată  în 

căutarea 

primului loc de 

muncă

6.07%

 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Structura populatiei active a municipiului Radauti, 

RPL 2002

- persoane 

ocupate

83.13%

- şomeri în 

căutarea 

primului loc de 

muncă

7.39%
- şomeri în 

căutarea altui loc 

de muncă

9.48%

 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

 În categoria populaţiei inactive sunt incluse casnicele, pensionarii, elevii şi studenţii, 
dar şi persoanele întreţinute. Intre cele două recensăminte, structura populaţiei inactive a 
municipiului Rădăuţi a cunoscut unele modificări, pensionarii devenind clasa dominantă, atât 
numeric, cât şi ca pondere (36,37%), depăşind elevii şi studenţii (33,54%). Populaţia 
întreţinută de alte persoane ocupă următorul loc, ca şi pondere, deşi în scădere faţă de 
recensământul anterior. A crescut de asemenea ponderea populaţiei casnice şi a celei cu o 
altă situaţie economică.  
 

POPULATIE RPL 1992 
(NR. 
PERSOANE) 

RPL 2002 
(NR. 
PERSOANE) 

Populaţia  inactivă, total, din care : 16676 17144 

Elevi/studenţi 5931 5750 

Pensionari 4786 6236 

Casnice 1555 2135 

Întreţinute de alte persoane 4193 2601 

Întreţinute de stat sau de alte 
organizaţii private 

44 83 

Cu altă situaţie economică 167 339 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
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Structura populatiei inactive a municipiului 

Radauti, 1992

Cu altă situaţie 

economică

1.00%

Casnice

9.32%

Intreţinute de 

alte persoane

25.14%

Intreţinute de 

stat sau de alte 

organizaţii 

private

0.26%

Pensionari

28.70%

Elevi/studenţi

35.57%

 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

Structura populatiei inactive a municipiului 

Radauti, 2002

Elevi/studenţi

33.54%

Pensionari

36.37%

Intreţinute de 

stat sau de alte 

organizaţii 

private

0.48%

Intreţinute de 

alte persoane

15.17% Casnice

12.45%

Cu altă situaţie 

economică

1.98%

 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

 In anul 1996, structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate releva un procent 
de 57,36% din populaţie activa în sectorul terţiar, 33,09% în cel secundar şi doar 3,35% în 
sectorul primar, in timp ce restul până la 100% reprezintă populaţie aflată în căutarea 
primului loc de muncă. Dominanta terţiară este în concordanţă cu statutul său urban.  
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Structura populatiei ocupate pe sectoare de activitate 

in municipiul Radauti, 1996

persoane in 

cautarea 

primului loc de 

munca

6.07%

sector tertiar 

33.09%

sectorul primar 

(agricultura, 

silvicultura si 

pescuit)

3.48%

sectorul 

secundar 

(industrie si 

constructii)

57.36%

 
Sursa: PUG municipiul Rădăuţi, 1997 

  
In ceea ce priveşte ocuparea pe ramuri CAEN de activitate,  din datele obţinute la 

ultimele două recensăminte, un prim aspect care se detaşează este că numărul total al 
populaţiei active a scăzut cu 5678 persoane.   
 De asemenea, între cei doi ani de referinţă, s-au produs modificări în privinţa 
numărului de persoane active în fiecare domeniu economic. Astfel, în unele sectoare, 
numărul persoanelor a scăzut, aşa cum este cazul agriculturii şi a celorlalte activităţi din 
sectorul primar. Cea mai drastică scădere s-a înregistrat în domeniul industriei prelucrătoare 
(5051 persoane). In schimb, în domeniul construcţiilor a crescut numărul de angajaţi (cu 90 
de persoane), la fel şi în învăţământ (cu 20 de persoane). De asemenea, sunt înregistrate în 
2002 activităţi ale persoanelor angajate în gospodării personale.  
 

RAMURA CAEN RPL 1992 
NUMĂR 
PERSOANE  

Populaţia  activă, total, din care: 14398 

Agricultură, silvicultură şi vânătoare 499 

Pescuit şi piscicultură 2 

Industria extractivă 17 

Industria prelucrătoare 7550 

Producţia şi distribuţia energiei electrice şi termice, gazelor 
si  apei 

257 

Construcţii 435 

Comerţ, activitatea hotelieră şi de alimentaţie publică 1407 

Transporturi şi telecomunicaţii 675 

Finanţe, bănci, asigurări 145 

Cercetare-dezvoltare, informatică, alte activităţi şi servicii 
economice 

179 

Administraţia  publică şi asigurări sociale 433 

Învăţământ 813 

Sănătate si  asistentă  socială 713 

Cultură, sport, turism, activităţi asociative 160 

Alte activităţi şi servicii prestate populaţiei şi neidentificate 239 
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Persoane în căutarea primului loc de muncă 874 

Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

Structura populatiei ocupate pe sectoare de activitate in municipiul 

Radauti, RPL 1992 
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0.01%
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4%

 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 
 

RAMURA CAEN  RPL 2002 
 NUMĂR 
PERSOANE  

Populaţia  ocupată, total, din care : 8720 

Agricultură, silvicultură şi vânătoare 289 

Pescuit şi piscicultură 3 

Industria extractivă 9 

Industria prelucrătoare 2499 

Energie electrică şi termică, gaze şi  apă 140 

Construcţii 525 

Comerţ, repararea şi  întreţinerea  autoveh. şi  a bunurilor  
personale  şi  casnice 

1412 

Hoteluri  şi  restaurante 214 

Transporturi, depozitare, comunicaţii 483 

Activităţi  financiare 181 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate 
întreprinderilor 

116 

Administraţia  publică  771 

Învăţământ 836 

Sănătate si  asistentă  socială 698 

Alte  activităţi  de  servicii colective, sociale şi personale 350 

Activităţi ale persoanelor angajate în gospodării personale 194 
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Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale, 
RPL 2002
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 
 

 In ceea ce priveşte ponderea pe care fiecare ramură de activitate o are din totalul 
economiei municipiului, în 2002, pe primul loc se situa industria prelucrătoare, urmată de 
activităţile comerciale. Sectoarele bugetare ocupa de asemenea procente importante.  
 
 Analiza evoluţiei numărului de salariaţi în municipiul Rădăuţi în perioada 1992-1996 
evidenţiază modificări semnificative, atât în privinţa numărului total, cât şi a repartiţiei pe 
domenii de activitate.  
 În primul rând, se remarcă o scădere drastică, cu 5710 salariaţi în acest interval. Cei 
mai mulţi disponibilizaţi provin din sectorul industrial, 4469 persoane, în urma restructurărilor 
din acest domeniu. De asemenea, agricultura, transporturile şi telecomunicaţiile au fost în 
regres considerabil în această perioadă.  
 Pe de altă parte, unele domenii de activitate au fost mai dinamice, înregistrând creşteri 
ale numărului de angajaţi. Printre acestea, învăţământul şi sănătatea au cunoscut cea mai 
mare creştere, cu 135 şi respectiv 117 persoane. Sectorul financiar a evoluat şi el pozitiv, la 
sfârşitul intervalului având cu 54 de angajaţi mai mult decât iniţial, la fel ca şi sectorul 
comercial, în care creşterea a fost similară (50 persoane). 
 

Domeniu de activitate 1992 1993 1994 1995 1996 
 

Nr. total salariaţi 14972 13457 13764 9932 9262 

agricultură, silvicultură 1005 779 593 448 425 

industrie 9130 7840 6647 5207 4661 

construcţii 491 495 455 377 304 

comerţ 1027 1164 3037 1469 1077 

hoteluri, restaurante 195 223 58  71 

transport si 
telecomunicaţii 

1000 997 764 505 592 
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activităţi financiar-
bancare 

152 171 135 184 206 

administraţie publică si 
apărare 

123 116 119 134 138 

învăţământ 587 496 643 622 722 

sănătate si asistenţă 
socială 

707 721 719 739 824 

alte activităţi 555 455 594 246 242 
Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

Evolutia nr. de salariati in municipiul Radauti, 

1992-1996
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Sursa: Fişa localităţii municipiul Rădăuţi, DJS Suceava, 2008 

 

 Tendinţa descrescătoare s-a menţinut şi în intervalul 2001-2006, atât comparativ cu 
intervalul anterior analizat, între 1996 şi 2001 diferenţa fiind de 1996 salariaţi, cât şi in cadrul 
perioadei propriu-zise de analiză, în care scăderea a fost de 1944 salariaţi.  
 In acest interval, majoritatea domeniilor de activitate au fost in regres, excepţie făcând 
numai domeniile sănătate şi asistenţă socială, precum şi cel al energiei electrice şi termice, 
care au înregistrat uşoare creşteri, de 95 şi respectiv 7 salariaţi.  
 Cele mai mari scăderi s-au înregistrat din nou în domeniul industriei prelucrătoare 
(1644 salariaţi), urmată de domeniul construcţiilor (183 salariaţi).  
 

Domeniu de activitate 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Număr mediu salariaţi – total, 
din care: 

7266 6956 6404 6242 5849 5322 

- agricultura 99 33 27 10 13 69 

- industrie – total, din care : 3509 3484 3049 2928 2501 1865 

- industria extractivă 8 2 7 7   

- industria prelucrătoare  3257 3244 2877 2755 2325 1614 

- energie electrică şi termică, 
gaze şi apă 

244 238 165 166 176 251 

- construcţii 471 426 443 458 307 288 

- comerţ 865 781 723 703 803 783 

- transport, poştă 282 270 239 260 206 280 

- activităţi financiare, bancare 150 141 136 120 120 128 
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şi de asigurare 

- administraţie publică 198 191 191 132 129 136 

- învăţământ  697 630 627 621 644 663 

- sănătate şi asistenţă socială 652 686 638 664 750 747 

 

Evolutia numarului al salariatilor in municipiul 

Radauti, 2001-2006 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

- agricultura

- industrie – total, din

care :
- industria extractivă

- industria prelucrătoare 

- energie electrică şi

termică, gaze şi apă
- construcţii

- comerţ

- transport, poştă

-activităţi f inanciare,

bancare şi de asigurare
- administraţie publică

- învăţământ 

- sănătate şi asistenţă

socială  
 
 

2.5.4.2. Navetismul  
  
 
 Municipiul Rădăuţi a exercitat, datorită statutului său urban, o mare atracţie asupra 
comunelor din depresiunea omonimă şi nu numai, în ceea ce priveşte locurile de muncă, 
fenomenul de navetism fiind unul de mare amploare înainte de 1990.  
 Odată cu restructurările economice survenite la nivelul municipiului şi închiderea unor 
unităţi, situaţia s-a modificat esenţial, numărul persoanelor atrase în această mişcare fiind 
diminuat în mod considerabil.  
 
 

2.5.4.3. Nivelul şomajului 
 
 
 Disponibilul de forţă de muncă este calculat de către A.J.O.F.M. ca fiind populaţia cu 
vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activităţi productive retribuite, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 Din datele înregistrate la recensământul populaţiei din 2002 reiese faptul că populaţia 
activă a municipiului Rădăuţi  se cifrează la  10489 persoane, din care un număr de 1769 
persoane sunt înregistrate ca şomeri, adică 16.86% dintre activi. Dintre aceştia, cea mai 
mare parte (994 persoane) sunt şomeri aflaţi in căutarea unui alt loc de muncă, in urma 
disponibilizărilor, iar 775 sunt tineri in căutarea primului loc de muncă.   
 Ponderea mare a şomerilor este explicabilă prin disponibilizările care au avut loc în 
urma închiderii unor unităţi economice din municipiu. Numărul relativ mare de tineri aflaţi în 
căutarea primului loc de muncă atestă faptul că există discrepanţe între cererea de forţă de 
muncă şi calificarea forţei de muncă existente. Dificultăţile întâmpinate la inserţia pe piaţa 
locală a muncii îi determină pe foarte mulţi dintre ei fie să migreze spre alte oraşe, fie să 
plece în străinătate temporar (sezonier) pentru muncă în ţări ca Italia, Spania, Grecia, etc. 
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 Este necesar de menţionat că datele statistice cuprind doar şomerii înregistraţi ca 
atare la Oficiul Forţelor de Muncă, astfel încât la aceştia se adaugă şomerii neînregistraţi, 
care se ocupă de agricultură pentru a subzista („şomajul ascuns”). Pe de altă parte, o parte 
din şomerii înregistraţi pot lucra fără forme legale, fie în zonă, fie în străinătate, chiar dacă 
figurează în cadrul populaţiei şomere. 
 
 

2.5.4.4. Aprecieri asupra pieţei muncii 
 
 Piaţa muncii este definită de cele două componente: oferta de forţă de muncă, 
reprezentată de populaţia aptă de muncă, respectiv cererea de forţă de muncă, sau unităţile 
economice angajatoare. 
 Atât capitolul privind potenţialul economic al comunei, cât şi profilul ocupaţional au 
relevat faptul că teritoriul municipiului Rădăuţi, prin predominanţa activităţilor industrial-
terţiare, este conformă cu tipologia localităţilor urbane. Şi piaţa muncii prezintă aşadar 
caracteristici tipice.  
 Cea mai mare pondere din cererea de forţă de muncă este localizată in sectorul 
serviciilor, unităţile funcţionale având profiluri diversificate.  
 Cu toate că unităţile din domeniul serviciilor au crescut numeric şi s-au diversificat 
mult, ele nu reuşesc să reţină in comună tinerii cu studii superioare şi nici să absoarbă 
excedentul de forţă de muncă neocupată.  
 Cele mai multe sunt din domeniul comercial, dar şi de alimentaţie publică şi turism, ca 
urmare a intensificării tranzitului şi a traficului. Tot din acelaşi motiv insă au apărut şi unităţi 
profilate pe repararea autovehiculelor, ca urmare a dezvoltării transporturilor rutiere de marfă.  
 In comuna sunt prezente şi o serie de servicii specifice mediului urban, cum ar fi cele 
de consultanţă in domeniul afacerilor şi management, de secretariat şi traduceri, dar şi de 
întreţinere a birourilor.   
 Agricultura este practicată din ce in ce mai mult in sistem de arendă către asociaţiile 
agricole, in număr de 5 actualmente, specializate preponderent in cultura plantelor. Acest tip 
de exploatare este mai rentabil datorită utilizării utilajelor mecanizate şi in acelaşi timp poate 
asigura locuri de muncă remunerate, cu forme legale.  
 Este insă practicată şi individual, in exploataţii private, productivitatea fiind in acest caz 
mai mică şi recoltele utilizate in gospodăriile proprii sau ca produse de comerţ agro-
alimentar.   
 Ponderea încă mare a activilor în agricultură maschează şi un alt fenomen, respectiv 
migraţia internaţională fără contract de muncă, şi deci neînregistrată ca atare. 
 Se poate aprecia că resursele umane din comună sunt utilizate in mod insuficient, fapt 
care determină pe de o parte migraţia populaţiei  
creşterea presiunii agricole şi a ratei de activitate în agricultură, iar pe de alta un anumit grad 
de repulsivitate a comunei generată de lipsa locurilor de muncă.  
 
 
 Disfuncţionalităţi 
 
 Populaţia municipiului Rădăuţi  reprezintă elementul organizator al spaţiului studiat, 
astfel încât starea sa actuală şi dinamica trebuie să coordoneze măsurile urbanistice 
preconizate în cadrul acestui plan. 
 Analiza relativ detaliată asupra populaţiei relevă o serie de disfuncţionalităţi ale 
populaţiei sub aspect demografic, social, profesional şi economic. Elementele esenţiale care 
se constituie în direcţii prioritare de intervenţie sunt sintetizate mai jos: 
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 Spor natural negativ datorat scăderii natalităţii;   

 Manifestarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei în relaţie cu emigrarea 
grupelor de vârstă mai tinere şi cu diminuarea natalităţii; 

 Emigraţia internaţională „ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei formelor 
legale de muncă şi reşedinţă; 

 Ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active, care se traduce printr-un 
nivel scăzut al veniturilor din activităţi remunerate; 

 Ponderea mare a şomajului in rândul tinerilor; 

 Proporţia mare a populaţiei active într-o agricultură de subzistenţă; 

 Dezvoltarea insuficientă a serviciilor si activităţilor din sectorul terţiar; 

 Cererea insuficientă de forţă de muncă în comună; 

 Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională. 

 Inadvertenţe la nivelul înregistrării datelor şi a evidenţei exacte a populaţiei; 

 Accesul insuficient la servicii sanitare; 
 
 
 

2.6.CIRCULAŢIA 
 
 
 2.6.1.Căi de circulaţie rutieră 

 
Starea tehnică - Viabilitatea şi capacitatea portantă a drumurilor 
 
Drumurile naţionale constituie reţeaua principală de căi de transport a României, 

asigurând legatura între principalele localităţi ale ţării. Reţeaua de drumuri judeţene leagă 
centrele principale la nivel de judeţ, având rolul de a colecta  şi dirija către drumurile 
naţionale traficul rutier local. 

Reţeaua stradală ce străbate  oraşul Rădăuţi este distribuită în mod judicios în funcţie 
de normativ, cât şi de necesarul de căi comunicaţie din interiorul teritoriul administrativ. 

Trama stradală are o lungime de 84 de km, cea din zona sudică a căii ferate ce 
desparte oraşul în două fiind una de tip regulat, iar cea din partea nordică este de tip 
spontan, dezvoltată în timp, cu o mică zonă tampon între calea ferată şi cartierul Hipodrom.       
Se distinge o textură radială liberă care ridică probleme circulaţiei de tranzit prin oraş, 
autovehiculele care tranzitează localitatea fiind nevoite să treacă prin centru datorită 
inexistenţei unei şosele ocolitoare. 

Specific reţelei stradale este structurarea deficitară faţă de importanţa traficului. 
Lipsesc arterele de degajare care să ocolească zona centrală a municipiului. Circulaţia 
traficului greu se desfăşoară chiar în zona centrală a municipiului. 
 Municipiul este traversat de la Vest la Est de drumul naţional DN17A Marginea - 
Dorneşti, pe un traseu paralel cu calea ferată care este amplasată în zona centrală a 
municipiului. Pe direcţia de la Sud la Nord- Est, se desfăşoară pe străzile municipiului drumul 
naţional DN 2H din direcţia Milişăuţi spre Putna. Municipiul mai este străbătut de drumul 
judeţean DJ 178C din direcţia Nord de la Frătăuţi, drumul judeţean DJ 178 la Sud spre 
Volovăţ şi Drumul comunal DC 46 care face legătura între Dn 2H şi Horodnicul de Sus. 
 O caracteristică a reţelei stradale a municipiului Rădăuţi este despărţirea părţii de nord 
de cea de sud, de calea ferată, legătura dintre ele făcându-se prin treceri la nivel cu calea 
ferată. Această situaţie determină stânjeniri în fluenţa circulaţiei rutiere şi chiar evenimente 
rutiere soldate cu pagube şi răniri. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trama&action=edit&redlink=1


290169

169 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

169/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

 Reţeaua stradală de la Nord are trasee sinuoase, exceptând zona centrală, cu o 
dezvoltare insuficientă a elementelor geometrice în plan şi cu procent mare fără îmbrăcăminţi 
permanente. 
 Reţeaua stradală de la Sud are o configuraţie rectangulară cu elemente geometrice 
mai bine precizate. 
 

N
r.

 C
rt

. Denumirea 
 strazii 

CAROSABIL 

Lungimea 
Totala 
m 

Asfaltat Betonat Pietruit 

L l S L l S L l S 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Andronic 
Motrescu 

2210 - - - - - - 2210 7 15470 

2 Aleea Primaverii 105 105 2x4 840 - - - - - - 

3 Anton Pan 100 - - - - - - 100 4,5 450 

4 Apei 130 - - - - - - 130 4 520 

5 Alex.Odobescu 400 - - - - - - 400 6 2400 

6 Alexandru Sahia 220 - - - - - - 220 6 1320 

7 Ana Ipatescu 150 - - - - - - 150 6 900 

8 Alexandru 
Vlahuta 

265 - - - - - - 265 6 1590 

9 Aron Pumnul 365 - - - 365 6,05 2208 - - - 

10 Albinelor 75 - - - - - - 75 4 300 

11 Avram Iancu 70 - - - - - - 70 3 210 

12 Alexandru cel 
Bun 

225 155 6 930 - - - -  - 

13 22 Decembrie 450 450 7,15 3217 - - - - - 730 

14 Busuiocului 60 - - - - - - 60 3 180 

15 Baii 20 - - - - - - 20 5 100 

16 Berariei 210 - - - - - - 210 6 260 

17 Berestiei 250 - - - - - - 250 6 1500 

18 Bogdan Voda 3200 1750 7 12250 - - - 1450 7 10150 

19 Bujorului 200 - - - - - - 200 4 800 

20 Cuza Voda 250 250 5 1250 - - - - - - 

21 Crisan 120 - - - - - - 120 4 480 

22 Calarasi 215 215 7,1 1526 - - - - - - 

23 Caramidariei 700 - - - - - - 700 6 200 

24 C-tin 
Brancoveanu 

1150 - - - - - - 1150 5 5750 

25 Cosarilor 210 - - - - - - 210 5 1050 

26 Campului 550 - - - - - - 550 4 2200 

27 Ciresului 150 - - - - - - 150 4 600 

28 Curcubeului 45 - - - - - - 45 3  

29 Calea Cernauti 1800 1800 8,25 14850 - - - - -  

30 Ciprian 
Porumbescu 

110 - - - - - - 110 6  

31 Ciocarliei 680 - - - - - - 680 6 4080 

32 Cucului 650 - - - - - - 650 6 3900 

33 Martisor 260 260 6,1 1586 - - - - - - 

34 28 Noiembrie 290 - - - - - - 290 6 1740 

35 Dobrogeanu 
Gherea 

1150 720 7 5040 - - - 430 6 2580 

36 Dubalariei 75 - - - - - - 75 6 450 

37 Gen.Iacob Zadik 420 420 8 3360 - - - - - - 

38 Sfantul Nicolae 100 100 4 400 - - - - - - 

39 Dorobantului 315 315 6,1 1921 - - - - - - 

40 Daciei 350 350 6 2100 - - - - - - 

41 Dogarilor 110 110 6 660 - - - - - - 

42 Ecaterina 
Teodoroiu 

100 - - - - - - 100 4 400 

43 Fabricilor 1065 190 6,5 1235 - - - 875 6 5250 

44 Fundatura 
Toplitei 

140 - - - - - - 140 4 560 
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45 Fantanelelor 190 - - - - - - 19 5 950 

46 Fundatura 
Caramidariei 

75 - - - - - - 75 4 300 

47 Fundatura 
Splaiului 

85 - - - - - - 85 4 340 

48 Fagilor 160 - - - - - - 160 6 960 

48 Fagilor 160 - - - - - - 160 6 960 

49 Fierarilor 50 - - - - - - 50 3 150 

50 Fundatura Putnei 100 - - - - - - 100 4 400 

51 Forestierilor 250 - - - - - - 250 4 1000 

52 Florilor 85 - - - - - - 85 3 255 

53 Frâncei 1000 - - - 1000 6 6000 - - - 

54 Oltea Doamna 220 220 9 1980 - - - - - - 

55 Grivita 185 - - - - - - 185 6 1123 ? 

56 Garii 660 660 7 4620 - - - - - - 

57 George Enescu 400 - - - - - - 400 6 2400 

58 Gârlei 115 - - - - - - 115 3 345 

59 Grigore 
Alexandrescu 

220 - - - - - - 220 3 660 

60 George Coşbuc 400 - - - - - - 400 6 2400 

61 Grădinilor 280 - - - - - - 280 6 1680 

62 Ghe.Doja 530 110 8 880 - - - 420 6 2520 

63 Sf.Dumitru 440 440 7 3080 - - - - - - 

64 Ghe.Tofan 315 315 6 1890 - - - - - - 

65 Grănicerului 470 470 7,5 3525 - - - - - - 

66 Grânelor 675 - - - - - - 675 6 4050 

67 Ghe.Lazăr 480 - - - 480 6,1 2989 - - - 

68 Horea 1000 1000 7 7000 - - - - - - 

69 Hambarului 75 - - - - - - 75 3 225 

70 Horodnicului 800 725 6,1 4422 - - - 75 6 450 

71 Hanului 350 350 6,1 2100 - - - - - - 

72 Helesteelor 100 - - - - - - 100 4 400 

73 Eudoxiu 
Hurmuzachi 

310 310 10 3100 - - - - - - 

74 Hipodromului 480 - - - - - - 480 4 1920 

75 I.L.Caragiale 150 - - - - - - 150 5 750 

76 Îmbinată 90 - - - - - - 90 6 540 

77 Înfundată 65 - - - - - - 65 4 260 

78 Îngustă 445 - - - - - - 445 6 2670 

79 Ion Creangă 170 - - - - - - 170 7 1190 

80 Izvoarelor 240 - - - - - - 240 7 1680 

81 Ion Grămadă 320 - - - - - - 320 6 1920 

82 Iazului 335 - - - - - - 335 5 1675 

83 Înfrăţirii 75 - - - - - - 75 5 375 

84 Jalcău 950 - - - - - - 950 6 5700 

85 Lăutarilor 90 - - - - - - 90 3 270 

86 Libertăţii 330 330 6 1980 - - - - - - 

87 Laterală 100 - - - - - - 100 3 300 

88 Mihai Bodnar 1310 - - - - - - 1310 7 9170 

89 Liliacului 100 - - - - - - 100 4 400 

90 Livezilor 75 - - - - - - 75 3 225 

91 Luncii 500 - - - - - - - - - 

92 C-tin Colibaba 400 - - - - - - 400 6 2400 

93 Lascăr Luţa 70 - - - - - - 70 4 2800 

94 Av.Niculescu 150 - - - - - - 150 6 900 

95 Măcelarilor 160 160 6,5 880 - - - - - - 

96 9 Mai 340 - - - - - - 340 6 2040 

97 8 Martie 190 - - - - - - 190 6 1140 

98 Muncitorilor 75 - - - - - - 75 3 225 

99 1 Mai 1600 1600 8,5 13600 - - - - - - 

100 Mică 220 - - - - - - 220 5 1100 

101 Morilor - - - - - - - - - - 

102 Mărăşeşti 345 345 6,1 2105 - - - - - - 

103 Manejului 150 90 2,6 234 60 3,5 210 - - - 
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104 Mihai Viteazul 1270 1270 6,05 7684 - - - - - - 

105 Merilor 1120 - - - - - - 1120 5,5 6160 

106 Mihail 
Kogălniceanu 

400 400 6,1 2105 - - - - - - 

107 Mihail Eminescu 580 - - - 580 6 3480 - - - 

108 Macului 100 - - - - - - 100 4 400 

109 Nouă 120 - - - - - - 120 3,5 360 

110 Nucilor 90 - - - - - - 90 3 270 

111 Nicolae Bălcescu 760 - - - - - - 760 6 4560 

112 Dragoş Voda 320 320 6,1 1972 - - - - - - 

113 Olarilor 100 - - - - - - 100 4 400 

114 Oloierilor 75 - - - - - - 75 4 300 

115 Ochiurilor 220 - - - - - - 220 7 1540 

116 Oborului 550 100 7 560 450 6 2700 - - - 

117 P.Pompierilor 50 - - - - - - 50 5 250 

118 P.Unirii 1720 1720 10 17200 - - - - - - 

119 P.Garoafelor 40 40 7 280 - - - - - - 

120 Str.Pompierilor 110 - - - - - - 110 5 550 

121 Punţilor 70 - - - - - - 70 4 280 

122 Putnei 2250 2250 8,5 19125 - - - - - - 

123 Progresului 100 - - - - - - 100 3 300 

124 Pomilor 200 - - - - - - 200 4 800 

125 Prunilor 100 - - - - - - 100 3 300 

126 Mihai Vodă 650 - - - - - - 650 8 5200 

127 Pandurilor 785 - - - - - - 785 6 4710 

128 Podurilor 310 - - - - - - 310 6 1860 

129 Pălărierilor 130 - - - - - - 130 3 390 

130 Pictor Grigorescu 440 440 6,7 2940 - - - - - - 

131 Pietrarilor 175 - - - - - - 175 5  

132 Plopilor 550 - - - - - - 550 5 2750 

133 Plugarilor 250 - - - - - - 250 4 1250 

134 Gh.Bopadiuc 55 - - - - - - 55 3 165 

135 Păcii 90 - - - - - - 90 4 360 

136 Sf.Gheorghe 100 - - - - - - 100 4 400 

137 Porumbelului 290 - - - - - - 290 6 1740 

138 Plevnei 600 - - - - - - 600 6 3600 

139 Pâraielor 175 - - - - - - 175 3 525 

140 Popa Şapcă 70 - - - - - - 70 5 350 

141 Pometelor 55 - - - - - - 55 4 220 

142 Papetăriei 735 75 6,5 487 175 6,6 1155 485 6 2910 

143 Plantelor 350 - - - - - - 350 3 1050 

144 Perilor 300 - - - - - - 300 6 1800 

145 Petru Rareş 165 165 8 1320 - - - - - - 

146 Petre Liciu 365 365 7 2555 - - - - - - 

147 Pepenăriei 940 - - - - - - 940 6 5640 

148 Privighetorilor 125 - - - - - - 125 6 750 

149 Pitarilor 95 - - - 95 6 570 - - - 

150 Parcului 105 - - - - - - 105 5 525 

151 Pulberăriei 700 - - - - - - 700 5 3500 

152 Rozelor 150 - - - - - - 150 5 750 

153 Răchiţilor - - - - - - - - - - 

154 Răsăritului 150 - - - - - - 150 3 450 

155 Recoltei 135 - - - - - - 135 6 810 

156 Rândunelelor 60 60 6 400 - - - - - - 

157 Ştefan cel Mare 2500 2500 9 22500 - - - - - - 

158 Spitalului 265 265 7 1855 - - - - - - 

159 Salcâmilor 470 - - - 270 6,5 1755 200 6 1200 

160 Simion Florea 
Marian 

70 70 12 840 - - - - - - 

161 Şerpuită 250 150 6 900 - - - 100 6 600 

162 Splaiul Topliţei 100 - - - - - - 100 5 500 

163 13 Septembrie 135 - - - - - - 135 5 675 

164 Stejarilor 50 - - - - - - 50 4 200 
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165 Sucevei 40 - - - - - - 40 3 120 

166 Stelei 90 - - - - - - 90 3 270 

167 Scurtă 115 - - - - - - 115 5 575 

168 Sitarilor 210 - - - - - - 210 5 1050 

169 Dimitrie Dan 880 880 7 6160 - - - - - - 

170 Speranţei 
Laterală 

125 - - - - - - 125 3 375 

171 Ioan Nistor 715 715 9,6 6864 - - - - - - 

172 Stufului 225 - - - - - - 225 6 1350 

173 Scruntari 170 - - - - - - 170 5 850 

174 Sălciilor 60 - - - - - - 60 3 180 

175 Stadionului 85 - - - 85 4 340 - - - 

176 Iancu Flondor 550 550 7 3850 - - - - - - 

177 Simion Bărnuţiu 450 80 6 480 370 6 2220 - - - 

178 Şcolii Noi 645 645 7 4515 - - - - - - 

179 Tirului 170 - - - - - - 170 7 1190 

180 Teiului 250 250 6 1500 - - - - - - 

181 Topliţei 190 190 7 1330 - - - - - - 

182 Tâmplarilor 65 - - - - - - 65 4 260 

183 Tolocii 1600 - - - - - - 1600 6 9600 

184 Dimitrie Onciul 520 520 6,7 3484 - - - - - - 

185 Trandafirilor 365 - - - 365 6 2190 - - - 

186 Tudor 
Vladimirescu 

445 445 8 3560 - - - - - - 

187 Uzinei 50 50 6 300 - - - - - - 

188 Unirea 
Principatelor 

250 50 5 250 - - - 200 6  

189 Volovăţului 1750 1750 7,7 13475 - - - - - - 

190 Vadul Topliţei 175 - - - - - - 175 3  

191 Iraclie 
Porumbescu 

510 510 6,4 3264 - - - - - - 

192 Valea Seacă 250 - - - - - - 250 4 1000 

193 Viitorului 75 - - - - - - 75 4 300 

194 Vasile Conta 330 - - - - - - 330 6 1980 

195 Vânătorilor 315 315 6,1 1921 - - - - - - 

196 Voinţei 95 - - - - - - 95 3 285 

197 Victoriei 450 - - - - - - 450 6 2700 

198 Abatorului 800 - - - - - - 800 6 4800 

199 Calea Bucovinei 2070 2070 8,7 18009 - - - - - - 

200 Vasile Bumbac 290 - - - - - - 290 7 2030 

201 Vasile Alecsandri 365 - - - 365 6 2190 - - - 

202 Zimbrului 150 150 6 900 - - - - - - 

203 Zorilor 490 - - - - - - 490 6 2940 

 TOTAL 78420 33745 x 256130 4660 x 28007 40015 x 224085 
+630mp 

 
Starea de viabilitate a reţelei stradale este medie. Intersecţiile de străzi nu sunt 

amenajate corespunzător.  
Situaţia geografică a teritoriului municipiului Rădăuţi nu crează dificultăţi pentru 

organizarea reţelei rutiere. Analiza configuraţiei traseelor de drumuri şi străzi arată că pentru 
a se crea legături ocolitoare, pentru etapa de perspectivă, este necesar redimensionarea 
elementelor geometrice a străzilor. 

Municipiul Rădăuţi nu dispune de transport în comun local.  
În ce priveşte starea drumurilor din municipiu  situaţia se prezintă astfel: 
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 STRĂZI LUNGIME SUPRAFAŢĂ 

58 str. asfaltate 33.745 m.l. 256.130 m.p. 

10 str. betonate 4660 m.l. 28.007 m.p. 

133 str. pietruite 40.015 m.l. 224.085 m.p.201 

201 STR. TOTAL 78.420 M.L. 508.222 M.P. 

 

PODEŢE Nr. TROTUARE Lungime Suprafaţă 

dalate 60 buc. asfaltate 53.336 m.l. 117.812 m.p 

ovoidale 1 buc betonate 2160 m.l. 3.870 m.p. 

tubulare 25 buc dalate 5784 m.l. 9.729 m.p. 

din lemn 1 buc. pietruite 2.820 m.l. 8.561 m.p. 

TOTAL 87 bucati TOTAL 64.100 m.l. 139.972 m.p. 

 ` 

ZONE VERZI PE ALINIAMENTUL 
STRĂZILOR 

TROTUARE DRENATE CU TUBURI DIN 
BETON 

rabate 62.086 m.p Str.Hanului 50 m.l. 

înierbate 73.405 m.p. Str.Papetăriei 125 m.l. 

 
TOTAL 

 
135.491 M.P. 

Str.Solidarităţii 400 m.l. 

Str.Şcolii Noi 600 m.l. 

 

ŞANŢURI 

Pereiate cu bolovani 2910 m.l. 

dalate 250 m.l. 

simple 29.406 m.l. 

TOTAL 32.566 M.L. 

   Sursa: Studiu de circulaţie privind circulaţia rutieră pe străzile principale  
                                                 din municipiul Rădăuţi proiectat de S.C.SURSA COM Suceava 

 
 

Transportul auto de călători acoperă legăturile cu alte oraşe din judeţ (Suceava, Gura 
Humorului, Câmpulung, Vatra Dornei), sau din afara judeţului Suceava (Botoşani, Dorohoi, 
Iaşi). Transporturile rutiere de mărfuri vizează în principal comerţul din oraş, iar cele 
industriale în volum mare apelează la calea ferată. 
 
 

2.6.2. Căi de circulaţie feroviară 
 
 
Teritoriul municipiului Rădăuţi este traversat de  calea ferată Dorneşti-Nisipitu prin 

zona centrală, pe o lungime de 4,8 km. Se efectuează atât transporturi de pasageri cât şi 
transporturi de marfă. Diminuarea activităţii industriale după 1990 a redus semnificativ 
transportul de mărfuri pornind din staţia Rădăuţi. Materia primă lemnoasă domină transportul 
de mărfuri din amonte spre aval fie în stadiu neprelucrat (buşteni), fie în stadiu semifinit. 

Pe sectorul ce traversează municipiul există 15 pasaje la nivel cu reţeaua stradală, 
dintre care 8 sunt echipate cu instalaţii de semnalizare automată şi 7 sânt semnalizate cu 
indicatoare rutiere. 
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Gara Rădăuţi este amplasată în zona centrală, fiind uşor accesibilă din toate zonele 
municipiului. 

Faptul că traseul căii ferate trece prin mijlocul oraşului (şi prin cimitirul local, ceea ce 
este unic în ţară) constituie un inconvenient, datorită poluării oraşului.  

 
 
2 .6.3. Căi de circulaţie aeriene 
 
Aeroportul Salcea este situat la 15 km de Suceava, 50 km de municipiul Rădăuţi, 75 

km de Câmpulung Moldovenesc (aproximativ 50 minute transport auto şi 1¼ ore transport 
feroviar) si 105 km de Vatra Dornei (aproximativ 2 ore transport auto si 3 ore transport 
feroviar) si deserveste pentru moment doar traficul intern de persoane.  

 
Disfuncţionalităţi: 
 

 Reţeaua de străzi analizată prezintă o structură deficitară faţă de importanţa 
traficului, având un nivel de amenajare necorespunzător. Caracterul radial al reţelei 
rutiere şi problemele de trafic care se ivesc în centrul oraşului mai ales datorită 
lipsei unei şosele de centură care să fluidizeze traficul de tranzit, reprezintă cea 
mai mare disfuncţionalitate. 

 Lipsesc arterele de degajare a traficului de tranzit pe trasee care să ocolească 
zona centrală a municipiului.  

 Capacitatea de circulaţie pe anumite străzi din zona centrală a municipiului este 
depăşită în orele cu  vârf de trafic auto. 

 Trebuie stabilite soluţii îmbunătăţite şi elaborarea de planuri de detaliu pentru 
amenajarea interesecţiilor cu fluxuri mari de circulaţie rutieră, precum şi intersecţiile 
la nivel cu calea ferată. Acest lucru a fost enunţat şi în studiul de circulaţie elaborat 
de SURSA COM S.R.L. Suceava. 

 Trecerile pentru pietoni de pe arterele cu lăţime mai mare de 7,00 m dar pe care se 
circulă pe două benzi nu asigură suficientă protecţie pietonilor la traversare din 
cauza lipsei de vizibilitate datorită autovehiculelor care staţionează pe carosabil. 

 Lipsa căii ferate ocolitoare, care sa evite traversarea centrului orşului. 
 
 
 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL 
 

 2.7.1. Caracteristici ale zonelor funcţionale 
 
 În componenţa intravilanului existent intră oraşul Rădăuţi şi trupurile aparţinătoare 
oraşului. 
 Localitatea are în intravilan zone de lotizări cu diferite funcţiuni: locuire, agricolă, unităţi 
economice, unităţi de gospodărie publică şi echipare edilitară, depozitarea deşeurilor, unităţi 
turistice şi de agrement, unităţi cu destinaţie specială.  
 Dezvoltarea oraşului a fost impusă în primul rând de condiţiile de cadru natural, în 
special de nivelul apei freatice. Astfel, în partea de sud a oraşului (pe 2/3 din suprafaţa 
acestuia), s-a dezvoltat zona de locuinţe colective şi unităţile de producţie. În zona de nord a 
oraşului, în care pânza de apă freatică este la mică adâncime, s-au construit locuinţe de tip 
rural. 
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 Zona pentru locuinţe 
  

Această zonă, inclusiv curţile, deţine ponderea cea mai importantă în cadrul 
intravilanului. 
 Fondul de locuinţe este constituit din blocuri de locuinţe P+8, P+4 şi case cu regim de 
înălţime P, P+1 şi mai rar P+2. Accentele de rural, specifice oraşelor care nu au o populaţie 
prea mare, sunt prezente şi la Rădăuţi. Construcţia de locuinţe ocupă majoritar suprafeţele 
periferice ale oraşului (cartierele Hipodrom, Obor, Mihai Viteazul) sau insuficient ocupate 
(cartierele Bogdan Vodă, Stadion). Zona centrală a scăpat demolărilor frecvente pe care le 
suportau oraşele României. Acţiunile de sistematizare care au avut loc nu au afectat din 
punct de vedere arhitectural partea centrală a oraşului, soluţiile alese integrându-se natural 
în  peisajul central. 
  
 Evidenţa fondului locativ în oraşul Rădăuţi 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Locuinţe 10663 10695 10744 10838 10894 11016 

Suprafaţa locuibilă 
totală (m2) 

419242 423564 426929 433231 437278 448486 

Locuinţe în propr. 
publică 

477 441 432 402 414 378 

Suprafaţa locuibilă 
( m2) propr. publică 

13551 12076 11704 10476 10799 9813 

Locuinţe din fonduri 
private 

10186 10254 10312 10436 10480 10638 

Suprafaţa locuibilă 
(m2) propr. privată 

405691 411488 415225 422755 426479 438673 

 Sursa: După informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, 2008 

  
Suprafaţa locuibilă care revenea în medie fiecărei locuinţe în anul 2001 era de 

34,19m². La nivelul anului 2006, suprafaţa locuibilă/locuinţă era în medie de 40,71m², 
observându-se o creştere de 6,52 m² faţă de anul 2001. 
 Dacă se raportează suprafaţa locuibilă la numărul de locuitori, rezultă  pentru anul 
2001 o valoare medie pe locuitor de 13,12 m2 suprafaţă locuibilă, iar pentru 2006 o medie de 
15,21 m2, ceea ce denotă o creştere a suprafeţei ce revine fiecărui locuitor. 
 
 Caracteristici: 
 - fondul construit este format în cea mai mare parte din blocuri P+4 şi case dezvoltate 
pe parter, iar construcţiile cele mai recente sunt de tip P+1; 
 - schema funcţională a unei case este cea tradiţională pentru aceste locuri: un hol cu 
două până la cinci încăperi, cu bucătăria în interior sau separat într-o anexă, cu învelitori din 
tablă sau şindrilă; Aceste locuinţe se mai găsesc în zona centrală, unde sunt aliniate la 
trotuarul stradal şi pe întreg teritoriul municipiului, unde sunt în general retrase de la stradă.  
 - materiale de construcţie - gama materialelor este diversificată, în cea mai mare parte 
durabile: lemn, cărămidă autohtonă până la bolţari BCA; 
 - în perioada 2001 - 2006 s-au construit  452 case, ceea ce înseamnă în medie 75 
case pe an; 
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 Număr de locuinţe construite în intervalul 2001 – 2006 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Locuinţe terminate total 25 46 62 112 85 122 

Locuinţe terminate din 
fonduri publice 

- - - 12 24 - 

Locuinţe terminate din 
fonduri private  

25 46 62 100 61 122 

Locuinţe terminate din 
fondurile populaţiei 

25 46 62 87 61 69 

Sursa: După informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, 2008 

  
 - starea locuinţelor în general este bună, cu spaţii mari de locuit cu înălţimi 
corespunzătoare, creând un confort bun.  
 Destinaţia construcţiilor:   - locuinţe 92% 
       - social - culturale 5% 
       - agrozootehnice şi industriale 3% 
 
 Regimul de înălţime:   - construcţii parter, P+1  100% 
 
 Materiale de construcţie:   - pământ, chirpici, lemn 58% 
       - zidărie, beton 42% 

Tc = 0,7s.  
  
 Caracteristici de amplasament:    - perioada de colţ                            Tc=0,70s 
      - acceleraţiei terenului pentru proiectare aG = 0,12g.  
      - terenul bun de fundare este situat la cca.  
(-0,80) - (-1,20)m de la CTN, având caracteristici complexe, fiind în mare parte leossoid, 
sensibil la umezire; 
 - componenta care ia în consideraţie caracteristicile de amortizare a terenului de 
fundare în calculul forţelor seismice convenţionale are valori de 2.5 (pentru terenuri dificile de 
tip leossoid şi argile contractile) şi mai mici de 2.5 (pentru terenuri normale de fundare); 
 - zona climatică B pentru calculul construcţiilor la acţiunea vântului în gruparea 
specială de încărcări; 
 - zona climatică C pentru calculul construcţiilor la încărcarea din zăpadă. 
 

Vechimea construcţiilor şi grupe de încadrare conf. Normativului P-100 / 92: 
 - realizate până în 1940  - grupa A1    50% 
 - realizate 1941-1963      - grupa A2    20% 
 - realizate 1964 -1981      - grupa A3    20% 
 - realizate după 1981      - grupa A4    10%  
 
 Gradul de asigurare şi de risc privind rezistenţa şi stabilitatea actuală a fondului 
construit. Atât ca urmare a deteriorării elementelor structurale provocate de seisme, cât şi 
datorită vechimii clădirilor, se apreciază că fondul construit prezintă următoarele grade de 
asigurare şi de risc: 
 - R=0.50                 50% 
 - R=0.25 - 0.5         30% 
 - R=0.10 - 0.25       20% 
  RSI         40% 
  RSII        20% 



290177

177 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

177/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

  RSIII        20% 
  RSIV       20% 
 
 Durata de funcţionalitate în timp a fondului construit se calculează conform 
Normativului P100 / 92, în funcţie de gradul de asigurare R; având în vedere valorile 
prezentate, se apreciază că se impun intervenţii în timp asupra construcţiilor prin reparaţii 
capitale şi consolidări, conf. OG nr.20/94, OG 925 / 95 şi Legii 82 / 96, după cum urmează: 
 R=0. 1        T=1 an            5%   din fondul construit 
 R=0. 2        T=4 ani          10%  din fondul construit 
 R=0. 3        T=9 ani          20%  din fondul construit 
 R=0. 4        T=16 ani        35%  din fondul construit 
 R=0. 5        T=25 ani        30%  din fondul construit 
 
 Realizarea noilor construcţii se va face avându-se în vedere folosirea zidăriei de 
cărămidă, a betonului şi a lemnului la alcătuirea structurilor de rezistenţă, cu respectarea 
normelor şi normativelor în vigoare privind atât calculul de rezistenţă şi stabilitate, cât şi 
modul de alcătuire a elementelor. 
 
 DISFUNCŢIONALITĂŢI: 

 Calitatea necorespunzătoare a unor construcţii cu structuri deteriorate şi statut incert 
în privinţa asigurării stabilităţii şi siguranţei în exploatare;  

 Unele locuinţe sunt realizate din materiale nedurabile, neavând la bază un proiect şi 
asistenţă minimă în realizarea lor; 

 Amplasarea unor locuinţe în zona inundabilă din partea de nord a localităţii; 

 Dezvoltarea insuficientă a echipării edilitare: 
 
 

 Zona pentru instituţii publice şi servicii 
 
 Această zonă are două poziţionări: una care se suprapune în linii mari pe centru şi alta 
care este diseminată sub formă de mici insule în spaţiul construit al oraşului. 
 În centru sunt amplasate instituţiile primăriei, muzeului, parcului central, catedrala, 
templul mozaic, etc. Instituţiile de învăţământ sunt amplasate în cartiere, iar Colegiul 
Naţional„ Eudoxiu Hurmuzachi” la periferia nord-vestică a oraşului pe strada Putnei, tot pe 
aceiaşi stradă fiind şi spitalul TBC. 
 Spitalul orăşenesc este amplasat pe şoseaua DN 2H spre Suceava şi este o 
construcţie relativ modernizată, cu faţada restaurată de curând.  
 Instituţii ca primăria, judecătoria, au în prezent spaţii asigurate în clădiri vechi ce 
necesită reamenajarea funcţională interioară. 
 
 
 Zona turistică 
 
 Prin potenţialul cultural de care dispune oraşul zona este încă puţin valorificată şi abia 
în ultimii ani a început să prindă contur un anumit interes pentru această regiune şi datorită 
familiei de olari Colibaba.  
 Muzeul tehnicii şi artei populare bucovinene datează de la începutul secolului, este 
unul dintre cele mai importante din Moldova, în el găsindu-se exponate foarte vechi.  

Principalul obiectiv turistic al oraşului il constituie biserica lui Bogdan Voda, cel mai  
vechi monument de piatra al Moldovei (mijlocul secolului al XIV-lea), necropola  primilor 
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Musatini, intemeietorii statului independent al Moldovei. Prin mormintele pe care le 
adaposteste, acest edificiu si-a dobandit numele  de adevarat "Panteon al Moldovei". 

Importanta monumentului consta si in faptul ca marcheaza, inca de la inceputurile 
arhitecturii moldovenesti de zid, nasterea unor sinteze proprii, care, ulterior mai ales in timpul 
lui Stefan cel Mare, au dat  originalul stil moldovenesc. În arhitectura acestui edificiu si-au dat 
intalnire cele trei stiluri care dominau arhitectura Europei din acele timpuri: romanic, gotic si 
bizantin. Daca planul monumentului, privit in ansamblu, aminteste stilul romanic prin cele trei 
nave longitudinale, in schimb, impartirea interioara este realizata dupa canoanele bizantine, 
iar la sculptura ferestrelor si a usilor s-au folosit arcurile ogivale, specifice stilului gotic. 
Aspectul actual al monumentului indica o serie de transformari survenite de-a lungul 
secolelor, dar 
lucrarile de restaurare efectuate in ultimi ani au urmarit să-i redea o forma cat mai apropiata 
de infatisarea initiala. 

Aceste aspecte culturale nu sunt completate şi de o bază materială corespunzătoare, 
turismul prin Rădăuţi devenind unul majoritar, de tranzit, spre celelalte obiective turistice 
majore din regiune, ( mănăstiri, centrul de olărit de la Marginea). Unităţile de cazare sunt 
insuficiente şi nu se aliniază la standardele internaţionale. 

 
 
Zona căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare 
 
Este formată din drumurile naţionale, judeţene şi comunale care străbat teritoriul 

administrativ al municipiului, precum şi din străzile localităţii. Oraşul este străbătut de DJ 17A, 
care are un traseu paralel cu calea ferată, până la periferia sud estică a oraşului unde calea 
ferată îşi schimbă direcţia spre nord-vest. 

Zona căilor de comunicaţie de compune din : 

 Zona transporturilor rutiere formată din: 
- Subzona unităţilor izolate pentru transporturi 
- Subzona unităţilor de transfer 
- Subzona căilor de circulaţie din intravilan şi extravilan 

 Zona transporturilor pe cale ferată 
 
 
Zona comercială 
 
Cu excepţia centrului oraşului, unde construirea unui magazin cu mai multe etaje a 

căutat să înlăture concurenţa exercitată de celelalte spaţii comerciale mai mici, oraşul 
Rădăuţi are o tradiţie comercială care se mai păstrează parţial la nivelul clădirilor din zona 
centrală şi se prelungeşte tentacular pe strada Ştefan cel Mare. După 1991 comerţul 
cunoaşte o dezvoltare majoră, prin începerea şi dezvoltarea a tot felul de iniţiative comerciale 
private, începând de la buticuri şi continuând cu magazine specializate.  

La o mică distanţă de centru, pe drumul spre localitatea Marginea este amplasat 
Bazarul.   

Piaţa reamenajată a oraşului este amplasată pe locul vechii pieţi. 
Spaţii comerciale se întâlnesc în fiecare cartier, în special pentru comercializarea 

produselor alimentare, însă concentrarea acestora se află în centru şi pe vechea stradă 
comercială. 
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Zona unităţilor industriale  
 
Amplasarea întreprinderilor industriale a ţinut cont de de prezenţa căii ferate care 

asigură accessul la materia primă. Astfel, în vecinătatea căii ferate s-a construit o cale ferată 
uzinală care face legătura cu calea ferată principlă. 
 După al doilea război mondial s-au conturat două zone industriale majore: 

- cea mai mare parte a unităţilor industriale şi depozite fiind amplasate în partea de 
sud-vest a oraşului. Aici se găsesc 70% din unităţile industriale ale oraşului : 
fabrica de mobilă, fabrica de tricotje, fabrica de scule, unităţi de prelucrare a 
lemnului, întreprinderi de construcţii. Suprafaţa zonei este de aproximativ 32 ha, 
are acces la DN 17A şi la racordul de cale ferată. 

- în estul oraşului sunt prezente: Întreprinderea metalurgică  de industrie locală (IMIL 
care are ca obiect prelucrări metalice şi fabricarea de mobilier) şi fabrica de spirt, 
care deversează o parte din reziruri în pârâul Pozen. Această zonă a fost 
constânsă în dezvoltarea sa de perimetrul apropiat al locuinţelor şi de prezenţa 
nivelului apei freatice la mică adâncime. Suprafaţa zonei este de aproximativ 7 ha. 

 
 

Zonele de transport şi depozitare 
 
Din această zonă fac patre Gara şi Autogara. Din zona gării face parte şi zona de 

depozite, care o completează din punct de vedere funcţional. Peste calea ferată care 
intersectează DN 17A, spre localitatea Marginea, se află o autobază de transport şi o zonă 
de depozite. Concentrarea în partea de sud-vest a acestor zone funcţionare este în legătură 
directă cu desfăşurarea activităţilor economice industriale ale platfornei industriale. 

 
 
Zona de agrement şi sport 
 
Parcul din centrul oraşului, hipodromul din sudul oraşului cu herghelia, stadionul din 

vestul oraşului, parcul zoologic, sunt obiective importante pentru recreere. La acestea se 
adaugă prezenţa campingului şi a motelului în partea sudică a intrării în oraş. Acest motel a 
fost construit astfel ca, împreună cu hipodromul să creeze un complex turistico-hipic care să 
atragă turiştii străini, dornici să practice sport.  

 
 
Zona agricolă 
 
Mărimea oraşului ne permite să vorbim şi de aceastăzonă, mai ales că aceasta se 

distinge destul de bine din peisajul urban. Unităţile agricole mai mari ale oraşului sunt: S.C. 
Agricola Bucovina, care ocupă o suprafaţă de 55 ha, Herghelia – 28,6 ha, Centrul pentru 
cercetarea soiurilor, terenul Mănăstirii Bogdana care deţine 18 ha, Grupul şcolar agricol 
“Antonie Motiescu” deţine 4,35 ha teren destinat  atât pentru cultura plantelor cât şi pentru 
creşterea animalelor. 

 
 
Zona de gospodărie comunală  
 
Este formată din groapa de gunoi situată în partea de est a municipiului, în extravilan, 

ce urmează a fi închisă până în anul 2009 şi cimitirul, situat în partea de vest, faţă în faţă cu 
stadionul municipal.  
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Zona terenurilor cu destinaţie specială 
 
 Disfuncţionalităţi: 
 Politica anterioară de dezvoltare economică a sectoarelor de activitate a impus o 
traiectorie divergentă faţă de tendinţele generale de dezvoltare urbană, a limitat drastic 
diversificarea activităţilor în interiorul sectoarelor şi a blocat evoluţia acestora în funcţie de 
dezvoltarea tehnologică, fapt transpus în modul de ocupare a terenului de către diferite 
activităţi. 
 Întârzierea intrării în perioada „postindustrială” precum şi ignorarea importanţei 
sectorului terţiar ca sector economic şi ca sector esenţial pentru calitatea vieţii locuitorilor au 
avut următoarele efecte: 
 - suprafeţele de teren ocupate de activităţile aparţinând sectorului terţiar sunt 
subdimensionate şi încă nu sunt percepute ca fiind viitoare locuri de muncă pentru 
majoritatea locuitorilor, obiect al interesului simultan al domeniului public şi al celui privat, 
element principal de reprezentare a prestigiului localităţii şi de exprimare a culturii şi a calităţii 
locuitorilor; 
 - instituţiile, serviciile şi echipamentele sunt insuficient diversificate şi dimensionate; 
 - există o gamă încă foarte restrânsă de servicii sociale, colective şi personale; 
 - actuala zonă centrală este subdimensionată. 
 
 
 

 2.7.2. BILANŢ TERITORIAL 
 
 Bilanţ teritorial existent localitatea RĂDĂUŢI 
 

Nr. 
crt. 

Zone funcţionale 
Existent 

ha % 

1.  Locuinţe şi funcţiuni complementare 595,16 55,38 

2.  Instituţii de interes public 40,00 3,72 

3.  Unităţi agro- zootehnice 40,15 3,74 

4.  Unităţi industriale şi depozitare 92,32 8,59 

5.  
Căi de comunicaţie şi transport: 
- rutier 
- feroviar 

100,80 
98,50 
11,30 

9,38 
8,33 
1,05 

6.  Spaţii verzi, sport, plantaţii 16,62 1,55 

7.  Gospodărie comunală, cimitire 17,88 1,66 

8.  Zona cu echipări tehnico-edilitare 4,44 0,42 

9.  Destinaţie specială 9,02 0,84 

10.  Terenuri libere 143,03 13,31 

11.  Ape 10,20 0,95 

12.  Terenuri neproductive 5,00 0,46 

13.  TOTAL teritoriu intravilan existent 1074,96 100 
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 
 

 În afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le degradează, 
ecosistemele sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi 
importante pagube materiale, iar uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti.  
 Riscul reprezintă nivelul probabil al pierderilor de vieţi omeneşti, al numărului de răniţi, 
al pagubelor aduse proprietăţilor şi activităţilor economice de către un anumit fenomen 
natural sau grup de fenomene într-un anumit loc şi într-o anumită perioadă. 
 În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un 
timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă.  
 În literatura de specialitate sunt considerate riscuri naturale următoarele: 

- riscuri climatice: furtuni, secetă, inundaţii provocate de reţeaua hidrografică, 
datorită ploilor, topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice 
(caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită gheţurilor şi altor materiale de pe 
versanţi, împotmolite; 

- cutremurele de origine tectonică; 
- riscuri geomorfologice: alunecări de teren şi eroziuni, prăbuşiri, căderi de roci, 

înmlăştiniri. 
 Pentru teritoriul Oraşului Rădăuţi, zonele expuse la riscuri naturale sunt reprezentate 
de cele afectate de fenomenele meteorologice periculoase, de fenomene distructive de 
origine geologică şi de zone cu nivel freatic ridicat sau chiar afectate de înmlăştiniri.   
 
 

2.8.1. Fenomene meteorologice periculoase: furtuni, inundaţii, îngheţ  
 
 Îngheţul în aer şi la suprafaţa solului, ca fenomen meteorologic de risc, prezintă mare 
importanţă din punct de vedere practic, în special pentru agricultură.  
 Căderile abundente de zăpadă, însoţite de viscol sunt şi ele fenomene               
meteorologice care se produc în anotimpul rece, îngreunând sau împiedicând uneori accesul 
în zonă. 
 Furtunile sunt fenomene meteorologice generatoare de risc datorită faptului că 
circulaţia atmosferică reprezintă un factor dinamic şi activ. Vânturile cele mai frecvente sunt 
cele din nord-vest. Acestea, însoţite de precipitaţii, se pot amplifica fără a înregistra valori 
alarmante în aria depresionară.  
 Grindina, fenomen atmosferic de risc, are declanşare rapidă şi extindere locală. 
Fenomenele orajoase însoţesc, de regulă, căderile de grindină, dar mai ales furtunile, fiind 
mult mai frecvente. 
 Inundaţiile reprezintă fenomenul meteorologic periculos şi previzibil din momentul în 
care se anunţă ploi de lungă durată sau ploi cu precipitaţii abundente, ori în anotimpul de 
primăvară când se topesc zăpezile căzute în cantităţi mari. Defrişările necontrolate intervin şi 
ele ca factor agravant în cazul producerii de ploi foarte abundente într-un interval scurt.  
 La Rădăuţi exită o problemă specifică legată de nivelul freatic foarte ridicat care face 
ca frecvent, la ploi abundente, subsolurile anumitor clădiri să fie inundate, ceea ce necesită 
intervenţia pompierilor. 
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2.8.2. Fenomene distructive de origine geologică 
 
 Cutremurele de pământ sunt mişcări bruşte ale scoarţei, care produc unde elastice 
reflectate în trepidaţii cu un impact puternic asupra aşezărilor umane. Cutremurul de pământ 
este, aşadar, un fenomen care se poate produce la orice oră, independent de voinţa omului.  
 Rădăuţiul se încadrează zonei seismice Rădăuţi, cu epicentrul in Ucraina. Teritoriul 
său ar putea fi afectat şi de undele provocate de cutremurele din zona seismică Vrancea, 
care se propagă pe direcţia N – NV. 
 
 

2.8.3. Excesul de umiditate în sol 
 
 În anii ploioşi, pe suprafeţe relativ extinse apare excesul de umiditate, datorat în primul 
rând solurilor slab permeabile şi reliefului plan depresionar. Prin lucrări specifice de drenaj şi 
desecări, regularizări ale cursurilor de apă, în secolul XX-lea s-au rezolvat multe din 
problemele de exces de umiditate care impuneau restricţii de construire şi în ce priveşte 
agricultura. Însă, în vederea unei dezvoltări durabile şi prevenirea unor viitoare neplăceri 
legate de această problemă, lucrările necesită întreţinere şi modernizări. 
 
 
 

2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ 
 
 

 2.9.1. Gospodărirea apelor 
 
 Surse de apă 
 

Oraşul Rădăuţi este situat în bazinul mijlociu al râului Suceava.  
Teritoriul localităţii Rădăuţi nu este străbătut de de cursuri importante de apă. Pârâul 

Topliţa traversează centrul municipiului şi este în prezent regularizat, ne mai prezentând nici 
un pericol în perioada debitelor maxime. Acesta este afluent al pârâului Suceviţa şi se 
descarcă în el la intrarea în municipiu.  

Oraşul Rădăuţi este traversat de râurile Topliţa prin centru, Temnic, Valea Seacă şi 
Pozen în nord şi nord-est. Râul Suceviţa delimitează la sud teritoriul administrativ al 
Rădăuţiului. 

Localizarea într-o zonă mlăştinoasă, împreună cu nivelul ridicat al precipitaţiilor  ducea 
la inundarea frecventă a centrului oraşului. Zona mlăştinoasă de la limita de sud a 
municipiului a fost asanată. 
 Astfel, lungimea totală a râurilor cadastrate pe teritoriul Rădăuţi este de 12.65 km.  
 Perimetrul total al lacurilor cadastrate de pe teritoriul Rădăuţi este de 2.514 km. 
 Cel mai important corp de apă de suprafaţă (lac) de pe teritoriul comunei este lacul - 
Pozen, situat în bazinul Pozen, tip - lac de acumulare. 
 
 Apele subterane 
 
 Nivelul apei freatice este foarte ridicat, până aproape de suprafaţă, favorizând 
înmlăştinirile şi defavorizând extinderea localităţilor (cum a fost şi cazul oraşului Rădăuţi) şi 
provocând limitări în ce priveşte terenurile agricole. 
 Apele freatice sunt, astfel, cantonate la adâncimi mici în stratele de pietrişuri şi nisipuri 
din şesurile aluvionare, alimentând din subteran pâraiele din depresiune. 
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 Prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, o parte a terenurilor afectate de exces de 
umiditate au fost ameliorate şi introduse sau reintroduse în circuitul agricol. 
 Apele subterane de adâncime au fost detectate prin sondaje specializate la diverse 
adâncimi şi pe mai multe niveluri, de diferite grosimi. Foraje executate la Rădăuţi au 
constatat prezenţa lor la diferite adâncimi cuprinse între 59 şi 88 m. Acestea prezintă şi o 
importanţă economică, calitatea lor fiind foarte bună, de altfel, în apropiere de Rădăuţi 
realizându-se şi o captare a căror ape sunt utilizate în alimentarea oraşului, având un debit 
ce variază între 500 – 2000 de metri cubi pe zi (C. Iaţu, 2002). 

 
Apele de suprafaţă: 
Reţeaua hidrografică este formata din  numeroşii afluenţi ai celor două râuri principale 

care drenează depresiunea: Suceava şi afluentul său, Suceviţa. 
 Teritoriul oraşului Rădăuţi este traversat de râurile Topliţa prin centru, Temnic, Valea 
Seacă şi Pozen în nord şi nord-est.  
 
 Disfuncţionalităţi 

 Efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim torenţial; 
 Lipsa sistemelor de combatere a eroziunii solului; 
 Existenţa unor zone cu exces de apă şi stagnări de suprafaţă a apei, ceea ce duce 

la exploatarea ineficientă a acestor terenuri. 
 În zona Dorneşti-Rădăuţi apa freatică este infestată chimic, prezentând un 

potenţial pericol pentru sănătate;  
 Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, 

conform legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse 
de poluare a apei. 

 
 

2.9.2. Alimentarea cu apă 
 
Pe teritoriul administrativ Rădăuţi există un sistem centralizat de alimentare cu apă din 

surse locale. 
 Sistemul de alimentare cu apă are următoarele părţi componente: 

- captare 
- staţii de pompare 
- aducţiuni 
- rezervoare de compresare 
- reţea de distribuţie 
- alimentare cu energie electrică 
- amenajări protecţia mediului 
Staţia de captare care asigură apa potabilă pentru municipiul Rădăuţi este amplasată 

pe malul râului Suceava, în satul Măneuţi, comuna Frătăuţii Vechi. Debitul zilnic de 
alimentare cu apa este de aproximativ 17,000mc/zi, iar debitul total al staţiei este de 210 l/s. 

Cu ajutorul pompelor apa este pompată în puţul colector central, după o prealabilă 
clorinare în conductele de clorinare în conductele de refulare care alimentează rezervoarele 
de înmagazinare, apoi apa trece prin cădere liberă în reţeaua de distribuţie. 

Sistemul de alimentare cu apă al municipiului deserveşte un număr de 18726 locuitori, 
564 de agenţi economici, din care 56 instituţii publice. 

Clădirea staţiei este structurată pe două nivele, la parter camera de clorinare, biroul, 
laboratorul şi o încăpere cu tabloul general de distribuţie a energiei electrice, iar la subsol 
sala pompelor. 
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Captarea apei din stratul freatic se face prin intermediul a 21 de puţuri forate cu 
distanţa de 60-80 m între ele. Fiecare  puţ este prevăzut cu cabină de vizitare din beton. 
Cabina este protejată de o platformă de pământ, având diametrul de 15m, cu cota superioară 
nivelului maxim, cu debit asigurat 1%. Cele 21 de puţuri asigură un debit de 10 l/s fiecare, în 
total 210 l/s. Prin sifonare apa este adusă într-un puţ colector, amplasat pe o platformă de 
protecţie împotriva viiturilor. Conducta de sifonare colectează apele din puţurile de captare şi 
o descarcă în puţul colector central, unde are loc şi clorinarea apei cu clor gazos. Staţia de 
clorinare cu clor gazos este amplasată în incinta staţiei de pompare şi dotată cu un aparat tip 
ADVANCE. 

Staţia de pompe este echipată cu următoarele utilaje: 
 1 pompă de epuisment tip SADU 50 X 2; Q=50 mc/h; H=90mCA; 
 5 pompe tip RDN 270 monoetajate Q=270mc/h; H=80 CA; 
 5 electropompe tip Italia Q=45mc/h; H=90 CA; 
 3 electropompe de vid: Q=70mc/h; 
 1 electropompă tip Italia Q=75mc/h; H=80 CA; 

Staţia de pompare funcţionează cu câte trei pompe în paralel, prin rotaţie. 
Pompele aspiră apa clorinată şi o refulează printr-o conductă prevăzută cu apometru 

în cele două conducte de refulare ce conduc apa la rezervoarele de înmagazinare. 
 Transportul apei din puţul colector spre rezervoarele de înmagazinare, amplasate în 
partea de V- NV a oraşului se face prin două conducte de aducţiune: firul 1 cu o lungime de 
9,31km, alcătuit din conducte de  OL cu D= 500mm, din azbociment cu diametre de 450 mm 
şi 350mm şi firul 2 lung de 8,84 km alcătuit din conducte de OL cu diametru de 400mm şi 
tuburi PREMO cu diametre de 400mm şi 500mm.  
 Revervoarele de înmagazinare a apei potabile au rolul de a înmagazina volumul de 
apă necesar alimentării cu apă a municipiului Rădăuţi, dar şi de acoperire a rezervei 
intangibile de incendiu şi volumul necesar în caz de avarie la staţia de captare. 

Înmagazinarea apei se face în două rezervoare de beton armat precomprimat, situate 
pe dealul Osoi, având V1= 5000mc şi V2= 2500mc. 
 Reţeaua de distribuţie a apei este alcătuită din conducte de oţel cu diametrele între 
100-150 mm şi conducte din azbociment cu diametre cuprinse între 100-400mm şi are o 
lungime de 53,5 km. 
 Volume de apă asigurate: 
 Regim nominal       Vmediu = 9,754 mc/zi 
 Regim minim          Vminim = 7,334 mc/zi 
 Regim de restricţie Vrestr.= 6,967 mc/zi  

Alimentare cu energie electrică a instalaţiilor din staţia de captare, partea de joasă 
tensiune (electromotoare, instalaţiide distribuţie pentru forţă, instalaţii lectirce pentru iluminat, 
dispozitive electrice de comandă şi pornire, tablouri electrice de distribuţie) se face din 
sistemul energetic naţional de distribuţie, prin douş transformatoare electrice. 

Alimentare cu apă a locuitorilor care nu sunt racordaţi la reţeaua de apă se realizează 
din fântâni de tip rural, construite de localnici din piatră şi beton. Nu există un control al 
gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al apei acestor fântâni.  
 
 Disfuncţionalităţi: 
 

 Reţeaua de alimentare cu apă existentă este învechită, funcţionarea acesteia este 
defectuoasă; 

 Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor este insuficientă 
 Datorită inexistenţei unui sistem centralizat de alimentare cu apă pe întreg teritoriul 

Rădăuţi nu este posibilă realizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri private 
sau cu finanţări externe; 



290185

185 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

185/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

2.9.3. Canalizarea 
 
Reţeaua de canalizare 
Oraşul Rădăuţi dispune de o reţea de canalizare în sistem unitar, cu lungimea de 

38,72 km.  
Doar 64% din locuitorii oraşului beneficiază de canalizare, 32% din străzile oraşului 

fiind echipate cu reţea de canalizare. 
Populaţia racordată la reţeaua de canalizare în decembri 2006 era de 16730 locuitori 

(blocuri şi case) şi un număr de 705 agenţi economici, întreprinderi şi instituţii. 
Reţeaua este alcătuită din tuburi circulare cu diametrul cuprins între 150 şi 600 mm din 

beton şi PVC.  
 Pe traseul reţelei de canalizare există un număr de 879 cămine de vizitare şi 772 guri 

de scurgere şi o staţie de repompare ape uzate aflată la intersecţia Calea Cernăuţi cu strada 
Papetăriei.  

Canalul colector, cu o lungime de 4,5 km ce transportă apele uzate în staţia de 
epurare este alcătuit din tuburi PREMO cu diamertul de 1000 mm, având 28 cămine de 
vizitare. 

 
Staţia de epurare 
 Canalizarea este racordată  la o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică, ce 

are ca emisar pârâul Temnic. 
Staţia de epurare este amplasată în partea de sud-est  a teritoriului administrativ şi se 

învecinează la nord-est cu depozitul de deşeuri. 
Capacitatea staţiei de epurare este de 175 l/s. Debitul staţiei este de 15120 mc/zi, iar 

nămolul rezultat de 11 tone/zi.  
Apele uzate din reţeaua de canalizare sunt transportate prin canalul colector în treapta 

mecanică a staţiei de epurare , prevăzută la intrare cu gratare metalice de curăţiere manuală. 
Apele uzate trec apoi printr-un deznisipator şi intră printr-un cămin de racord şi o conductă de 
oţel cu D = 500mm în treapta de pretratare din hala tehnologică compusă din: site, 
deznisipator, reactor de reducere, stocare şi separaregrăsimi şi bazinul de pompare. 

Apele uzate, epurate mecanic, trec cu ajutorul pompelor în bazinul de aerare, unde se 
realizează epurarea lor, cu ajutorul organismelor aerobe, prin formarea nămolului activ. 
Procesul de aerare se realizează cu ajutorul unui sistem de aerare, cu bule fine, cu difuzori 
poroşi. 

Conform datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, la nivelul 
anului 2006 în judeţ existau 7 staţii de epurare în principalele localităţi urbane ale judeţului, 
printre care şi Rădăuţi. În tabelul următor sunt prezentate principalele caracteristici ale 
acestei staţii, precum şi cantităţile de nămol rezultate în anii 2005 şi 2006. 

 

Denumirea staţiei 
de epurare 

Număr de 
locuitori 
deserviţi 

Tip staţie 
Capacitate 
(m

3
/h) 

Cantitate de nămol rezultată (t/an) 

2005 2006 

umed 
substanţă 
uscată* 

umed 
substanţă 
uscată* 

Servicii Comunale 
Rădăuţi 

3.300 
Mecano-
Biologică 

630/420 16.673,5 250 15.501 225 

Total urban: 7 145.544 - 9.702/4.365,79 254.822,5 5.686 136.953 3.720 

* Conform SR 12702/1997 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor 
uzate, „substanţa uscată (solide totale)” reprezintă „substanţa rezultată din nămol prin uscarea 
acestuia la 105°C”. 

 
Până în prezent a fost realizată şi finalizată lucrarea – „Retehnologizare SE Rădăuţi”: 

de către Servicii Comunale Rădăuţi, prin finanţare Phare. 
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Locuitorii care nu dispun de un sistem centralizat de canalizare utilizează closete 
simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru pânza freatică. 
 
 

2.9.4. Alimentarea cu energie electrică 
 

 Liniile electrice aeriene ce traversează teritoriul oraşului sunt: L.E.A. Suceava-Rădăuţi- 
Siret-Dorohoi şi L.E.A. Rădăuţi-Ostra-Bicaz., racordarea făcându-se prin intermediul unei 
staţii electrice de 110/20 Kv, echipată cu două transformatoare de 25MVA fiecare. Energia 
electrică din aceste staţii alimentează posturile de transformare din oraş, puterile lor variind 
între 63 KVA şi 1000 KVA.   

Reţeaua de medie tensiune de 20 KV este pozată pe stâlpi de beton tip RENEL. 
Posturile de transformare  sunt de tip aerian şi se alimentează radial din reţeaua de 

medie tensiune.  
 Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în 
acelaşi timp şi iluminatul public. Această reţea se află în continuă extindere, pentru 
alimentarea noilor locuinţe. 
 Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în localitatea Rădăuţi este 
bună. 
 
 

2.9.5. Reţeaua de telecomunicaţii, activitatea de poştă 
 

 În municipiul Rădăuţi funcţionează Oficiul Poştal. Oficiul telefonic beneficiază de o 
centrală automată tip Alcatel, cu peste 6400 de abonaţi. 
 Pentru reţeaua telefonică  de tip aerian sunt utilizaţi stâlpii de beton de tip RENEL. 

Municipiul Rădăuţi dispune atât de reţea de telefonie fixă digitală cât şi de acces la 
reţelele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp. Pe lângă acces la telefonia 
Mobilă, municipiul dispune şi de acces la Internet atât prin Romtelecom cât şi prin firme 
specializate furnizoare de servicii de Internet, dar şi de infrastructură pentru accesul wireless 
la Internet, atât la insituţiile publice – primărie, şcoală cât şi la pensiuni şi locuinţele 
populaţiei.  
 Locuitorii beneficiază de servicii radio-tv şi televiziune prin cablu, numărul de abonaţi 
radio este 7491, iar abonaţi tv. 7846, la nivelul anului 2005. 
 
 

2.9.6. Alimentarea cu energie termică 
 

 Pe măsură ce zona industrială a crescut apare necesitatea recalibrării instalaţiei de 
termoficare. S-a construit o centrală termică de zonă aparţinând S.C. SERVICII COMUNALE  
S.A., cazanele din centrala termică au fost proiectate să utilizeze pentru ardere combustibil 
lichid păcură. Din anul 2002 s-a trecut la funcţionarea acesteia pe gaze naturale. Centrala  
alimentează cele 9 puncte termice din ansamblurile de locuinţe ale oraşului (din cele 11 
puncte termice, două s-au desfiinţat). Centrala are drept scop producerea energiei termice 
sub formă de apă fierbinte, 70-150ºC, agent primar livrat punctelor de distribuţie a energiei 
termice din oraş pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea apei calde menajere. Centralele 
termice de cartier au fost transformate în puncte termice echipate cu schimbătoare de 
căldură.  
 Timpul de funcţionare este variabil. Centrala este proiectată să funcţioneze 24 ore/zi, 
300 zile/an, dar în prezent funcţionează neregulat, funcţie de necesităţi. 
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Vara, centrala termică funcţionează cu un cazan de 10 Gcal/h şi produce energie termică 
pentru prepararea apei calde menajere. Iarna, când este nevoie de mai multă energie 
termică centrala funcţionează cu un cazan de 25 Gcal/h, iar pe timp friguros se porneşte şi 
unul din cazanele de 10 Gcal/h.  
 Cazanul de 25 Gcal/h recirculă 309 mc/h apă căreia îi ridică temperatura de la 70-  
150 ºC. 

Cazanul de 10 Gcal/h recirculă 124 mc/h apă căreia îi ridică temperatura de la 70-  
150 ºC. 
 După umplerea cu apă a cazanelor din centrala termică  a instalaţiilor termomecanice 
aferente şi a reţelelor de distribuţie la punctele termice din oraş apa este recirculată. 
Consumul de apă este reprezentat prin completarea pierderilor în centrala termică, pe reţele 
în punctele termice, răcire pompe, grup sanitar şi pentru reumplerea cazanului în cazul 
golirilor. 
 
 Sistemul de transport şi distribuţie 
 Reţeaua de transport este formată din două ţevi (tur şi retur) de diametre diferite –de 
la 400 la 100 mm. 
  Reţeaua de distribuţie  este formată din trei ţevi  cu diametrul 80 mm astfel: două (tur 
şi retur) pentru apă caldă pentru încălzire şi una pentru apă caldă de consum. Valorile 
temperaturilor sunt 90/65 ºC pentru apa caldă pentru încălzire şi 60 ºC pentru apă caldă de 
consum. 
 Toate conductele sunt postate în subteran. 
 

Structura consumatorilor 
- Apartamente      6062 
- Locuitori            13417 
- Agenti economici  101 
- Unităţi bugetare    17 
- Case particulare    50   
În cursul anului 2004 s-au debranşat de la instalaţiile comune de alimentare cu agent 

termic un număr de 492 apartamente în scopul montării centralelor termice de apartament. 
Reducerea numărului de debranşări faţă de anul precedent, denotă încrederea unui segment 
important al populaţiei în actualul sistem de alimentare centralizată cu energie termică. 
 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor care nu beneficiază de încălzire centralizată se 
realizează cu sobe cu combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.). 
  

Disfuncţionalităţi: 
Reţelele de transport şi distribuţie au un grad ridicat de uzură, sistemul fiind pus în 

funcţiune în perioada 1981-1983. S.C. SERVICII COMUNALE s.a. Rădăuţi apreciază 
pierderile în reţea astfel: 
  - reţeaua de transport: pierderi cca 17% - 4,8 km  2 x 4,8 
 - reţeaua de distribuţie: pierderi cca 19%  - 15,5 km  3 x 15,5 
 Debranşările aleatorii de la sistemul centralizat au consecinţe tehnico-economice 
negative:  

o dezechilibrarea regimului hidraulic 
o Grad ridicat de risc 
o Poluarea mediului 
o Degradarea constructiilor  
o Creşterea costurilor unitare pentru energia termică. 
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 Starea tehnică actuală a sistemului de termoficare este precară din următoarele 
cauze: 

 durata mare de exploatare fără asigurarea unor lucrări de întreţinere complexe; 
 modul de realizare a acestor instalaţii pe baza principiului de a fi foarte ieftine, cu 

cheltuieli cât mai mici, fără a interesa calitatea execuţiei; 
 existenţa unor puncte slabe care prezintă un număr mare de avarii; 
 execuţia în unele zone a unor locuinţe subterane deasupra canalelor termice 

nevizitabile. 
Lipsa instalaţiilor de încălzire centrală a populaţiei în tot oraşul, ceea ce înseamnă 

reducerea substanţială a confortului. 
 
 

2.9.7. Alimentarea cu gaze naturale  
 
Oraşul Rădăuţi este racordat la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor naturale. 
S.C. NORD GAZ a concesionat spre execuţie şi asigurarea distribuţiei reţeaua de 

gaze naturale în mun. Rădăuţi pe o perioadă de 49 de ani. În 2005 a terminat lucrarea de 
investiţie „Alimentarea cu gaze naturale a mun. Rădăuţi”, reţea ce s-a realizat folosind 
ultimele tehnologii în domeniu, prin utilizarea tuburilor din polietilenă de înaltă densitate. 

Întreaga investiţie s-a întins pe o lungime de 80.000 m conductă din care: 
-  5.528 m îi reprezintă conducta de medie presiune 
-  78.637 m conductă de presiune redusă. 
Reţeaua de gaze naturale deserveşte: 
-  6.310 apartamente 
-  4.200 case 
-  140 societăţi comerciale 
Sunt instalate: 

 două SRM-uri (Staţie de Reglare Măsurare) de sector:  
- unul pentru zona Hipodrom  
- unul pentru zona Centru 

 trei SRM-uri pentru consumatori industriali: 
- CTZ (Centrala Termică de Zonă),  
- S.C. MOBILA S.A Rădăuţi  
- S.C. SAB Rădăuţi S.A. 

 CTZ (Centrala Termică de Zonă) 
 
 

2.9.8. Gospodărirea oraşenească 
 
Pe teritoriul localităţii Rădăuţi depozitarea gunoiul menajer se face în containere mixte. 

Colectarea se face de către firma SC SERVICII COMUNALA SA, care transportă deşeurile la 
depozitul municipal Rădăuţi. Anul de închidere al depozitului este 2009. 
 
 

Agenţi de salubritate – date generale (anul 2003) 

JUD. Suceava/ 
Nume agent de 
salubritate 

Adresa Natura 
proprietatii * 

Localitati 
deservite 

Locuitori deserviţi 

Nr loc. 
 (nr. loc.) 

Procentaj 
din totalul 
pe judeţ (%) 

SC SERVICII Str. 1 Mai, nr.4-6,  integral de Rădăuţi 19500 2,76 
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COMUNALE SA Rădăuţi stat 

Primăria Rădăuţi Str Piaţa Unirii, 
nr 2, Rădăuţi 

 publica de 
interes 
national/local 

Rădăuţi - 
spatii verzi 

- 

TOTAL JUDEŢ 177939 25,21 

Sursa: Agenţi de salubritate, administraţii locale  
 

Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea deşeurilor menajere în 
amestec 

JUDET/ Nume 
agent de 
salubritate  

Tip recipient  Nr  Capacitate 
[m3]  

Număr de 
ridicări 
anuale  

Volum 
total [m3]  

Capacitatea 
specifică 
[m³/locuitor] 
*  

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5=2*3* 4)   

SC SERVICII 
COMUNALE 
SA Rădăuţi 

container 37 4 104 15392 1,14 

eurocontainer 58 1,1 286 18247 

Sursa: Agenţi de salubritate, administraţii locale  

 
* Capacitatea specifica este reprezentată de raportul dintre volumul total al recipienţilor de 
colectare utilizaţi pentru colectarea în amestec a deşeurilor (coloana 5) şi populaţia totală 
a judeţului. 
 

Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea separată a deşeurilor 
menajere  

JUDEŢ/ 
agent de 
salubritate  

Sistem 
de 
colectare
*  

Tip 
deşeuri 
colecta
te 
separat
**  

Tip 
recipient  

Nr . Capacita
t e [m 3]  

Număr 
de 
ridicări 
anuale  

Volu
m 
total 
 [m 3]  

Capacitatea 
specifică 
[m³/locuitor]
***  

   (1)  (2)  (3)  (4)  (5=2*3 
*4)  

 

Primăria 
Rădăuţi 

prin 
puncte de 
colectare 

150102 container 
plasă 

2 1,5 12 36 0,001 

TOTAL JUDEŢ 6576 0,009 

Sursa: Agenti de salubritate, administratii locale  

 
* Sistemele de colectare pot fi la sursă sau prin puncte de colectare.  
** Se va specifica codul deşeurilor  
*** Capacitatea specifică este reprezentată de raportul dintre volumul total al recipienţilor de 
colectare utilizaţi pentru colectarea separată a deşeurilor (coloana 5) şi populaţia totală a 
judeţului.  
 

Dotarea agenţilor de salubritate pentru transportul deşeurilor menajere  
 

JUDET /Nume agent 
de salubritate  

Mijloace de transport   

Tip  Nr.  Capacitate 
(m³)  

Durata  
de viata 
(ani)  
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SC SERVICII 
COMUNALA SA 

autocompactoare 2 12 10 

autocompactoare 1 16 17 

autocontainer 1 4 14 

Primăria Rădăuţi tractoare 2 5 10 

Sursa: Agenti de salubritate, administratii locale  

 
 Depozitele menajere necontrolate vor trebui dezafectate până în anul 2009, conform 
HG Nr. 349/2005. 
 

DEPOZITAREA DEŞEURILOR  
 
În acest subcapitol s-a prezentat modul de eliminare a deşeurilor, furnizându-se date 

privind depozitele existente, precum şi date referitoare la cantitaţile depozitate anual. Datele 
generale privind depozitele de deşeuri existente în judeţ şi dotarea acestora sunt prezentate 
în anexa 1. 
 

JUDEŢ  Denumire 
depozit  

Zona 
deservită  

Autorizar
e (da/nu)  

Tip/ 
Amenaj
ări*  

An 
deschidere 
/an 
închidere  

Suprafat
ă 
proiectat
ă (ha)  

Capacitate 
proiectată 
(mc)  

 Rădăuţi Rădăuţi da b/I 1984/2009 4,43 250.000 

TOTAL JUDEŢ – NUMĂR DEPOZITE  7 24,85 2.998.800 

Sursa:Depozite – date generale (anul 2003)  

 
 Colectarea deşeurilor pe teritoriul oraşului Rădăuţi se va face conform Directivei 
Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor(aprobate prin H.G. nr. 
1470/2004), a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor.  
 Pe viitor se va avea în vedere extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de a 
se păstra distanţa de protecţie sanitară de 50m, conform prevederilor Ordinului nr. 536/1997 
al Ministerului Sănătăţii. 
 
 
 
 2.10. PROBLEME DE MEDIU 

 
2.10.1. Situaţia existentă 

 
 Cadrul natural 
 
 Capitolul dedicat prezentării cadrului natural descrie pe larg poziţionarea oraşului 
Rădăuţi din acest punct de vedere, reliefând în principal aşezarea acestuia într-un areal tipic 
depresionar, cu potenţial turistic ridicat, respectiv în partea central sud-estică a Depresiunii 
Rădăuţilor, în unghiul de confluenţă al râului Suceava cu afluentul său Suceviţa. 
 Din punct de vedere geologic, teritoriul oraşului Rădăuţi aparţine Platformei 
Moldoveneşti, unitate structurală majoră reprezentând fundamentul părţii central-nordice a 
Podişului Moldovei. 
 Caracterizat de un climat temperat continental nuanţe excesive, teritoriul comunei este 
brazdat de văile Topliţa, Temnic, Pozen, Suceviţa şi Suceava.  
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Resursele naturale ale solului şi subsolului 
 

Resursele subsolului sunt puţine şi legate strict de cuvertura sedimentară ce acoperă 
fundamentul. Mai importante sunt: argilele, nisipurile, pietrişurile.  
 Solurile depresiunii sunt local afectate de excesul de umiditate, însă constituie o 
resursă valoroasă, care, utilizată raţional şi întreţinută în continuare din punct de vedere 
agrotehnic, prin lucrări ameliorative şi o agrochimică corespunzătoare, se poate constitui ca 
bază pentru evoluţia viitoare a regiunii. 
 
 Riscuri naturale 
 

După cum s-a văzut în capitolul dedicat zonelor cu riscuri naturale, în afară de riscurile 
legate de eventuale fenomene meteorologice periculoase caracteristice ţării noastre (ploi 
abundente cu producere de inundaţii, îngheţ, furtuni, căderi de grindină etc.), cutremure şi 
nivel freatic ridicat, la Rădăuţi, oraş favorizat şi de cadrul geomorfologic mai favorabil, nu se 
înregistrează alte fenomene naturale periculoase potenţial producătoare de pagube. 
 

Monumente istorice şi ale naturii 
 

Rădăuţiul este un oraş recunoscut pentru bogatul său trecut istoric, un oraş pitoresc în 
care rigoarea administrativă austriacă se îmbină cu specificul local. Astfel că multe din 
clădirile vechi ale oraşului Rădăuţi sunt declarate monumente de arhitectură, devenind 
obiective turistice: clădirea Liceului Eudoxiu Hurmuzachi (1863), sediul Primăriei, clădirea 
Muzeului Municipal (1860), clădirea Judecătoriei, clădirea din centrul oraşului construită între 
anii 1909 - 1910 în care a funcţionat, la începutul sec. al XX-lea, primăria oraşului, Templul 
evreiesc (1879), clădirea fostei Judecătorii (1862), fosta Casa germană (1896), azi 
cinematograf; clădirea fostei Prefecturi (1909), în prezent hotel, clădirea Băncii Naţionale, 
construită în 1940 de arhitectul Radu Dudescu. Există un un singur obiectiv de importanţă 
naţională - Ansamblul mânăstirii Bogdana, cu biserica Sf. Nicolae – celelalte fiind 
monumente istorice de interes local. 
 Potenţialul natural al zonei oraşului nefiind foarte ridicat, atractivitatea sa din acest 
punct de vedere scade, astfel că o singură arie poate fi menţionată ca fiind protejată, 
respectiv o suprafaţă din sud-est, de aproximativ 5 ha de mlaştini, care a fost declarată 
rezervaţie naturală.  
  

Spaţii verzi, sport, agrement 
 
Mijloacele de recreere şi practicare a activităţilor sportive din municipiul Rădăuţi sunt 

diversificate, asigurând posibilităţi sporite de petrecere a timpului liber pentru rezidenţii 
oraşului şi constituind, în acelaşi timp, obiective turistice, prin atragerea unui număr mare de 
vizitatori.  
 Parcul din centrul oraşului, hipodromul din sudul oraşului, cu herghelia, stadionul din 
vestul municipului, parcul zoologic, sunt cele mai importante obiective pentru recreere. 
 

Obiective industriale şi zone periculoase 
 

Industria şi construcţiile, cele mai importante ramuri potenţial poluatoare, reprezintă 
20% din totalul activităţilor economice din municipiul Rădăuţi. 
 Din punct de vedere al localizării, întreprinderile industriale sunt amplasate în imediata 
vecinătate a căii ferate care străbate oraşul. Se conturează astfel două zone industriale 
majore:   
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- zona industrială din sud-vestul oraşului Rădăuţi, unde se află Fabrica de Mobilă, 
fosta Fabrică de Scule, Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului, Bucovina Tex (fosta Fabrică 
de Tricotaje), toate aceste unităţi industriale având acces la DN 17, pe lângă racordul la 
calea ferată. 
 - zonă industrială din estul oraşului, tot în apropierea DN 17 şi a căii ferate, aici 
aflându-se fosta Fabrică de Spirt, actuala S.A.B. Rădăuţi, Centrul de conserve Legume-
Fructe, diverse unităţi de producere a cărnii (abatoare), fosta Întreprindere metalurgică de 
industrie locală – IMIL. 
 În prezent, ca urmare a necesităţii de relocalizare a unităţilor industriale în afara 
localităţilor, se conturează o a treia platformă industrială, la ieşirea din municipiul Rădăuţi, la 
limita teritoriului municipiului cu localităţile Dorneşti şi Satu Mare. 
 Sectorul industrial al municipiului Rădăuţi este diversificat, cuprinzând unităţi din 
industria alimentară, textilă, a încălţămintei, industria chimică, fabricarea produselor din mase 
plastice, industria metalurgică, industria de echipamente electrice şi optice, fabricarea 
mobilierului, etc. 
 Cea mai mare pondere o deţine industria alimentară – 19% din totalul unităţilor active 
în sectorul industrial, urmată de ramura de prelucrare a lemnului – 17% din totalul sectorului 
industrial, şi de industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, cu 13%. O pondere 
de 10% o deţine industria textilă, urmată, la egalitate, cu o pondere de 8% fiecare, de 
domeniul editurilor, poligrafiei şi reproducerii pe suporţi a înregistrărilor şi de activităţile 
manufacturiere, clasificate ca “alte activităţi industriale“. 
 Din industria alimentară pot rezulta deşeuri care, incorect gestionate şi depozitate, pot 
cauza efecte poluante asupra mediului. 

Industria lemnului este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei oraşului 
Rădăuţi, cu vechi tradiţii, fiind susţinută de prezenţa căilor ferate care favorizează transportul 
materiei prime dinspre ariile montane şi distribuţia produselor finite. Substanţele dăunătoare 
mediului rezultate din activitatea de prelucrare a lemnului sunt rumeguşul şi resturile de 
material lemnos care, depozitate incorect pot produce degradarea şi poluarea apelor, solului. 
Praful rezultat este poate fi şi el dăunator sănătăţii umane. Utilizarea reziduurilor de lemn 
provenite de la fabricile de cherestea locale va ajuta la rezolvarea problemelor de mediu 
generate de actualele gropi de depozitare a deşeurilor din material lemnos.  
 
 Domeniul construcţiilor în municipiul Rădăuţi se caracterizează printr-un remarcabil 
dinamism, care este evidenţiat de numărul foarte mare de societăţi economice - 133 - care 
desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor. Sectorul construcţiilor este unul exploziv în 
ultimii ani, în municipiul Rădăuţi iniţiativa în construcţii aparţinând majoritar sectorului privat 
care investeşte preponderent în construirea de blocuri de locuinţe colective. 
 Pe teritoriul municipiului Rădăuţi îşi desfăşoară activitatea Districtul de Drumuri şi 
Poduri Rădăuţi la care se adaugă Secţia Reparaţii Drumuri şi Poduri Rădăuţi. 
 Din desfundarea străzilor şi drumurilor rezultă substanţe gudronate şi substanţe cu 
lianţi bituminoşi sau hidraulici (ex. asfalt, macadam). Din construcţia clădirilor rezultă pietriş, 
mortar, deşeuri de beton şi zidărie, ciment, ipsos, deşeuri minerale care conţin poluanţi: 
zidării îmbibate cu ulei sau tencuială, azbociment, praf. 
 Emanaţiile de gaze şi fum de la staţiile de preparare a mixturilor asfaltice pot produce 
poluarea atmosferei. Apoi, din activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor rezultă 
cauciuc, uleiuri uzate, reziduuri de combustibili, pulberi, care deasemenea pot fi potenţiali 
poluatori. 
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Reţeaua principală de căi de comunicaţie 
  

Trama stradală a municipiului avea, la nivelul anului 2006, o lungime de 89 km, din 
care 44 km (50,5%) sunt modernizaţi. 
 Reţeaua stradală majoră are o configuraţie în care axele principale au o orientare E–V 
(DN 17A) şi S-N (DN 2H), completate de arterele de penetraţie care brăzdează oraşul. 

Municipiul Rădăuţi se caracterizează printr-o accesibilitate rutieră ridicată, din oraş 
pornind următoarele artere rutiere:  
 - DN 17A, străbate oraşul pe direcţia est-nord-est – sus-sud-vest, flancând paralel 
calea ferată până la periferia sud – estică a oraşului. Spre est-nord-est, DN 17A face legătura 
între oraşul Rădăuţi şi drumul european DN 2/E 85, până în oraşul Siret, pe o distanţă de 
19km. Acelaşi drum, DN 17A, spre sud-sud-vest asigură legătura, peste Obcine, cu 
DN17/E576, trecând prin oraşul Câmpulung Moldovenesc, pe o distanţă de 75km. DN 17A 
este asfaltat.  
 - DN 2H traversează municipiul Rădăuţi pe direcţia sud-sud-est – nord-vest. Spre 
sud-sud-est, DN 2H asigură legătura cu municipiul Suceava, pe o distanţă de 36 km, în timp 
ce în direcţia opusă, spre nord-vest, pe o distanţă de 32km asigură legătura cu Putna, pe 
traseul Gălăneşti – Vicovu de Jos – Bivolăria – Putna. Are îmbrăcăminte asfaltică.  
 - DJ 178C porneşte din municipiul Rădăuţi spre comuna Frătăuţii Vechi, asigurând 
mai departe legătura cu comunele din bazinul superior al Sucevei, până în comuna Bilca. Are 
îmbrăcăminte asfaltică.  
 - DJ 178 porneşte din municipiul Rădăuţi spre sud-vest, până în comuna Volovăţ 
(5km), asigurând mai departe accesul către mânăstirile Arbore (15 km) şi Solca (19 km). Este 
asfaltat. 
 - DJ 178F porneşte de la racordul cu DJ 178C, din extravilanul municipiului 
Rădăuţi, spre nord-vest, până în comuna Măneuţi (aproximativ 4km), iar de acolo, spre nord-
vest până în comuna Frătăuţii Vechi, continuând spre vest, trecând prin comunele Hurjuieni, 
Gălăneşti, apoi spre sud-vest până în comuna Voitinel. Pe teritoriul administrativ al 
municipiului Rădăuţi este pietruit.  
 - DC 46, porneşte din municipiul Rădăuţi spre vest, până în comuna Horodnicu de 
Sus. Drumul comunal este pietruit. 
 Lipsa unei posibilităţi de ocolire a oraşului pentru traficul de tranzit şi a traversării 
dinspre sud spre nord a acestuia prin circulaţii alternative, duce la supraaglomerarea zonei 
centrale. 
 În schimb, prin specificul său, reţeaua stradală actuală asigură totuşi un grad ridicat de 
accesibilitate atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional şi internaţional. 
 Municipiul Rădăuţi este traversat central de magistrala secundară de cale ferată 515, 
pe traseul Dorneşti – Rădăuţi – Vicovu de Jos – Gura Putnei – Falcău – Brodina – Nisipitu, 
cu o lungime de 59 km, municipiul Rădăuţi fiind cel mai important punct de oprire de pe acest 
traseu.  

Calea ferată introduce fracturi în vatra oraşului şi îl separă în două, reprezentând un 
factor limitativ de creştere. 

Totodată, municipiul Rădăuţiul se află la numai 9 km de magistrala 500 Bucureşti – 
Paşcani - Suceava – Dorneşti - Vicşani, magistrală internaţională care face legătura între 
Bucureşti şi Varşovia (punct de frontieră Vicşani), magistrala secundară 515 desprinzându-se 
la Dorneşti (localitate ce depăşeşte ca importanţă feroviară Rădăuţii) din magistrala 500. 
 În fine, distanţa relativ redusă faţă de municipiul Suceava îi asigură oraşului Rădăuţi şi 
legătura cu o poartă aeriană, prin aeroportul Salcea (cca. 40 Km). 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trama&action=edit&redlink=1
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 Depozite de deşeuri menajere şi industriale 
 

Colectarea, transportul şi depozitarea finală a deşeurilor municipale este 
responsabilitatea municipalităţilor, direct - prin serviciile de specialitate, sau indirect - prin 
cedarea acestor responsabilităţi, pe baze contractuale, unor firme specializate în servicii de 
salubrizare. În ceea ce priveşte deşeurile de producţie, responsabilitatea gestionării acestora, 
revine generatorilor acestora, în baza principiului “poluatorul plăteşte”. 
 În municipiul Rădăuţi colectarea şi depozitarea deşeurilor este realizată de către S.C. 
Servicii Comunale S.A., care deserveşte 20.115 locuitori. 
 În judetul Suceava există două incineratoare pentru deşeuri periculoase, dintre care 
unul la Rădăuţi, deţinut şi administrat de S.C. Super Star Com S.R.L. Acesta este un 
incinerator Ecologic Tip IE 1000. 
 În prezent în judeţul Suceava nu există depozite conforme pentru eliminarea 
deşeurilor. La Rădăuţi există, însă, un depozit neconform de tip  “b” proiectat să funcţioneze 
pentru perioada 1984 – 2009, suprafaţa proiectata fiind de 4,43 ha, pentru o capacitate 
250.000 mc. Capacitatea disponibilă în 2005 era de 45.000 mc.  
 Pe Str. Grănicerului, nr. 4 (în incinta punctului termic nr. 3), conform HCL nr. 
46/25.05.2006, funcţionează punctul de colectare deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) desemnat de primărie, constând într-o magazie betonată de 20 mp cu 
acces la utilităţi. Acesta funcţionează pe baza autorizaţiei de mediu nr. 51/15.02.2007, fiind 
dotat cu cântar operaţional. 
 Conform planului judeţean de gestionare a deşeurilor Suceava (2007), la Rădăuţi a 
fost propusă a fi realizată o staţie de transfer a deşeurilor. 
 Staţia de epurare a municipiului, administrată de Servicii Comunale Rădăuţi 
deserveşte un număr de 3300 locuitori. Este o staţie de tip mecano-biologic cu o capacitate 
de 630/420 m3/h. Cantitatea de nămol umed rezultată  a fost în 2006 de 15.501 t , iar 
substanţă uscată 225 t. Prin proiectul „Retehnologizare SE Rădăuţi”, finanţat prin Programul 
Phare, a fost realizată şi finalizată modernizarea şi retehnologizarea acestei staţii de epurare. 
 
 

2.10.2. Disfuncţionalităţi – priorităţi 
 
 Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe 
 

Principala disfuncţionalitate legată de utilizarea teritoriului pe folosinţe se referă 
terenurile care se confruntă cu fenomenul de exces de umiditate. Nivelul hidrostatic ridicat 
pune mari probleme pentru fundaţiile construcţiilor. De altfel, în preajma râului Topliţa sunt 
prezente mâluri. Acestea constituie vechi restricţii în extinderea localităţii, doar începând cu a 
doua jumătate a secolului trecut reuşindu-se rezolvarea lor. Canalizarea şi alimentarea cu 
apă au ridicat mari probleme în acest sens. Iar introducerea terenurilor în circuitul agricol a 
necesitat realizarea unor intense lucrări ameliorative. 
 
 Identificarea surselor se poluare 
 

Aerul, apa şi solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile dar şi cel mai frecvent 
supuse agresiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave nu numai asupra 
calităţii mediului înconjurător dar şi asupra oamenilor, florei şi faunei. Un prim pas în scopul 
reducerii şi eliminării impactului poluării asupra acestor factori constă în identificarea surselor 
de poluare. 
 Principalele domenii reprezentând surse de poluare a mediului oraşului Rădăuţi sunt 
industria, transportul, agricultura, gospodăria comunală şi lucrările vizând echiparea edilitară.  
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 Astfel, folosirea fertilizanţilor chimici, a pesticidelor, precum şi a îngrăşămintelor   
organice în agricultură poate determina poluarea solului şi a apei, mai ales dacă nu se 
respectă concentraţia optimă stabilită prin studii agrotehnice realizate periodic. Importantă 
este şi depozitarea inadecvată a deşeurilor provenite din activitatea de creştere a animalelor. 
 Echiparea edilitară şi gospodăria comunală generează probleme pentru mediu prin 
variate surse. În primul rând trebuie menţionate emisiile de gaze (CO, CO2, NOx, SOX), 
pulberi sedimentabile, fum, funingine, rezultate în urma proceselor de ardere de la încălzirea 
locuinţelor şi transporturi. Alte probleme sunt generate de ineficienţa colectării, transportului 
şi depozitării tuturor deşeurilor menajere ca şi de inexistenţa unor platforme controlate şi 
amenajate corespunzător, mai ales pentru cele animale. Depozitele improvizate de deşeuri 
reprezintă adevărate surse de poluare a solului, apei şi aerului, dar şi surse de infecţii şi 
factori patogeni pentru populaţie.  
 Datorită acestor lipsuri în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie comunală,  
există pericolul infestării surselor locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de 
suprafaţă cu substanţe dăunătoare provenite din cultura plantelor, creşterea animalelor şi 
infiltraţiile de la depozitele improvizate de deşeuri organice şi de la grupurile sanitare 
nepermealizate. 
 Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea unor locuinţelor şi obiectivelor 
social-economice nu afectează decât în mică măsură mediul, o mai mare problemă 
constituind-o traficul auto foarte intens, de tranzit sau local, de transport industrial etc. 
 Mai importante sunt însă efectele negative asupra mediului produse de activitatea 
industrială (prelucrarea lemnului, alimentară, chimică etc.) şi a construcţiilor. 
 
 Calitatea factorilor de mediu 
 
 Aerul, apa, solul, vegetaţia şi fauna constituie o parte importantă a patrimoniului 
oricărei comunităţi umane. În acelaşi timp însă, ele reprezintă resursele de mediu cele mai 
vulnerabile şi cel mai frecvent supuse acţiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi 
grave atât asupra calităţii mediului înconjurător cât şi asupra sănătăţii populaţiei şi a celorlalte 
organisme vii.  

Factorii de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă de celălalt, astfel 
încât, orice intervenţie antropică asupra unei componente de mediu induce, inevitabil, 
consecinţe şi asupra celorlalte.  
  Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii de acţiuni: 

  - acţiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, unele 
fenomene climatice şi hidrologice etc.), care afectează calitatea solurilor, apelor, aerului,  
florei şi faunei şi care pot fi accentuate de activitatea antropică; 
  - acţiuni antropice generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului, care au 
un rol hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat, 
inclusiv prin dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice. 

 
a) Calitatea aerului 
 
Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe teritoriul    

oraşului Rădăuţi nu există o reţea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calităţii 
aerului.  

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar, accidental sau 
continuu, reprezentate prin următoarele activităţi umane:  

- procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio –             
economice, care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot 
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(NOx), oxizi de sulf (SOX), hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de funingine,  
pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul iernii); 

- circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, 
aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din 
gazele eliminate, fum, substanţe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi 
calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot. 
  - industria construcţiilor, de prelucrare a lemnului ş.a. generează suspensii, pulberi 
rezultate din exploatarea, măcinarea, prelucrarea, transportul, depozitarea materialelor, cu 
efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a vegetaţiei. 
 Măsurătorile indicative efectuate în perioada 03.07 - 13.07.2007 în municipiul Rădăuţi 
pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2) cu autolaboratorul APM (analizor SO2 – metoda de 
referinţă – fluorescenta în UV) au indicat încadrarea concentraţiilor orare mult sub valoarea 
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (387,5 μg/mc), iar a celor medii pe 24 ore mult 
sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc). 
 Pentru pulberi în suspensie PM10 deasemenea nu au existat depăşiri ale valorii limită 
la măsurătorile efectuate în perioada 03.07-13.07.2007. 
 La Rădăuţi s-au înregistrat în schimb precipitaţii acide sau slab acide, dar care au 
prezentat conductivităţi electrice mici (deci încărcări reduse cu poluanţi în formă ionică). 
 

a) Calitatea apelor 
 

 Apele de suprafaţă 
 
 Apa este esenţială pentru populaţie şi pentru desfăşurarea activităţilor economice. 
Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de furnizarea unei 
cantităţi suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată şi deosebit de vulnerabilă, apa poate 
fi oricând deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri concrete de protecţie. Dată fiind 
această degradare continuă, se impune gestionarea calităţii resursei de apă, astfel încât să 
se asigure cunoaşterea, conservarea şi protecţia din punct de vedere calitativ şi cantitativ a 
acesteia. 
 Potenţialii poluanţi ai apelor de suprafaţă sunt apele reziduale provenite din 
gospodările populaţiei şi agenţilor economici, coroborate cu lipsa pe alocuri a reţelei de 
canalizare, dejecţiile animaliere depozitate necorespunzător, deşeurile menajere depozitate 
pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, substanţele chimice (insecticide, pesticide, ierbicide) 
folosite în agricultură şi ajunse în apele de suprafaţă prin scurgere superficială sau pătrunse 
iniţial în pânza freatică prin infiltraţii, fibre de lemn şi celuloză.  
 În tabelul următor este prezentată încadrarea cursului de apă Pozen (în care 
debuşează apele rezultate de la staţia de epurare Rădăuţi) în clase de calitate (sem. II 2007): 
 

 

 
 Sursa: Raportul de Mediu al judeţului Suceava, anul 2007  

  
 Un alt aspect important, prezentat în tabelul următor, este cel al calităţii apelor uzate 
deversate în apele de suprafaţă la nivelul municipiului Rădăuţi: 
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 Sursa: Raportul de Mediu al judeţului Suceava, anul 2007  

 
Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. Principalele cauze (surse) 

sunt infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi 
umane: depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, dejecţii zootehnice, din 
substanţele fertilizante şi de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, utilizarea 
frecventă de closete uscate, lipsa reţelei de canalizare, surse de apă (captări, fântâni) fără 
perimetre de protecţie. 
 În ceea ce priveşte calitatea apelor subterane la Rădăuţi, prin forajele executate în 
2007, s-au constat depăşiri ale valorilor maxime admise la duritatea totală. 
 

b) Calitatea solurilor 
 
 Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii 
activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca 
urmare a unor fenomene naturale.  
 Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai 
multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor 
şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce este şi mai grav, 
în alterarea calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra 
calităţii vieţii omului. 
  
 Poluarea solurilor  
  

Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor pe teritoriul oraşului Rădăuţi este 
depunerea şi deversarea pe sol a deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi dejecţiilor 
zootehnice. Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică uşor 
biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un 
îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, alături 
de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe 
terenurile agricole în cantităţi moderate şi numai după ce au fost compostate în condiţii 
controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile zootehnice determină apariţia riscului 
poluării solului datorită depăşirii capacităţii de absorbţie a solului respectiv. 
 Depunerile necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării ocupă iraţional şi 
nejustificat terenurile. Depozitarea deşeurilor este necontrolată, deschisă, fără suprafaţă de 
nivelare, conducând la poluarea solurilor din zonele respective.  
 Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului - prin diverşi germeni      
microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros respingător (amoniac, hidrogen      
sulfurat şi altele) - şi a solului, prin infiltraţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de a fi 
evacuate. 
 O potenţială sursă de poluare a solurilor este şi plumbul depus provenit din gazele de 
eşapament ale autovehiculelor. 
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 Degradarea solurilor 
  

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine 
de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea solurilor. Aceste 
restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, relief, caracteristici edafice, apa subterană 
etc), fie de acţiuni antropice agricole; în multe cazuri, factorii mentionaţi pot acţiona sinergic 
în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora. 
 Principala formă de degradare a solurilor de pe teritoriul oraşului Rădăuţi este 
reprezentată de excesul de umiditate. Pe de altă parte, solul este expus permanent 
procesului natural de eroziune de suprafaţă sau în adâncime, ca rezultat al acţiunii factorilor 
de mediu (apa, aer, temperatura) şi a acţiunii umane, care are rol accelerator.  
 Pe măsura extinderii şi intensificării agriculturii, omul a influenţat fie în mod pozitiv, fie 
în mod negativ procesele de solificare şi evoluţia solurilor. În vederea extinderii spaţiului 
locuibil şi a păşunilor s-au practicat defrişări. Practicarea păşunatului intensiv şi pe timp 
umed poate duce la degradarea solurilor. Aplicarea necorespunzătoare a măsurilor 
agrotehnice şi agrochimice duce, deasemenea, la scăderea calităţii solurilor. 
 În zonele în care apa freatică este situată foarte aproape de suprafaţă, precum şi pe 
terenurile plate, apare fenomenul de exces de umiditate al solurilor. Prezenţa apei freatice la 
adâncimi mici duce la gleizarea solurilor. 
 Rezultatele analizelor efectuate de laboratorul APM Suceava la probele de sol 
recoltate în sem. II 2007 au indicat concentraţii de metale grele în zona limitrofă gropii de 
gunoi de la Rădăuţi care s-au încadrat sub pragul de alertă, respectiv pragul de intervenţie, 
conform Ordinului 756/1997 pentru folosinţe mai puţin sensibile, la toate metalele analizate, 
respectiv Cu, As, Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Fe, Mn. 
 Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra 
potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. 
Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care 
determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale 
modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri 
menajere poate avea consecinţe negative asupra apelor (prin spălări, scurgeri şi infiltraţii), 
asupra plantelor, animalelor şi omului. 
 

c) Calitatea vegetaţiei şi faunei 
 

 Vegetaţia naturală a oraşului Rădăuţi, ca şi biotopurile caracteristice acesteia au fost 
modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane: desţeleniri, defrişări, chimizare, 
păşunat intensiv, dezvoltare urbană etc. 
 Astfel, vegetaţia forestieră s-a diminuat treptat până la dispariţia aproape totală a 
pădurilor. Parcurile publice, gradinile oraşului, spaţiile de agrement şi malurile apelor au 
rămas singurele oaze de verdeaţă ale ariei urbane care găzduiesc specii de arbori în număr 
mai mare. 
 Nici pajiştile nu ocupă suprafeţe foarte mari, terenurile agricole fiind cele care domină 
împrejurimile teritoriului urban propriuzis. Chiar şi aşa, neîntreţinerea şi exploatarea iraţională 
au condus pe alocuri la reducerea numărului şi vitalităţii speciilor ierboase şi înmulţirea 
plantelor ruderale (buruieni).  
 Ca şi vegetaţia, fauna de pe teritoriul comunei a suferit ca urmare a presiunilor 
exercitate de activităţile antropice care au determinat restrângerea sau mutarea arealelor, 
modificarea componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea numerică a numărului de 
specii. Datorită rolului important în menţinerea echilibrului biologic al biocenozelor şi 
ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, prin instituirea de protecţii 
speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. 
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 Conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice constituie o condiţie a 
dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării a scăzut şi protecţia naturii 
a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuşi 
sub ameninţarea unui mare număr de factori perturbatori. 
  
 Priorităţi în intervenţie 
 Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare pentru 
rezolvarea disfuncţionalităţilor majore legate de problematica mediului menţionate anterior. În 
acest sens se impun: 

 asigurarea potabilităţii apei prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară a 
captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între acestea şi  
eventualele surse de impurificare (closete, gospodării);  

 modernizarea şi extinderea sistemului centralizat de canalizare şi alimentare cu apă;  

 controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi zootehnice, cu respectarea 
normelor în vigoare;  

 recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri menajere şi zootehnice; 

 recuperarea terenurilor degradate, afectate de excesul de umiditate şi eroziune, prin 
lucrări hidrotehnice, agrotehnice specifice de combatere a degradării solurilor;  

 aplicarea de fertilizanţi (în conformitate cu necesitaţile solurilor, stabilite prin studii 
agrochimice realizate periodic) şi utilizarea raţională a pajiştilor, prin evitarea 
suprapăşunatului şi practicarea păşunatului alternativ pe parcele; 

 efectuarea de reîmpăduriri în zonele care permit acest lucru; protecţia şi întreţinerea 
corespunzătoare a spaţiilor verzi existente pe teritoriul administrativ al municipiului. 

 
 
 

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI 
 
 
 Din analizele făcute precum şi din cele semnalate de către conducerea oraşului, au 
rezultat un număr de disfuncţionalităţi cu relevanţă în contextul socio-economic actual. 
 Corelând fenomenele de natură economică cu aspectele vieţii sociale, se constată 
practicarea unei agriculturi cu eficienţă redusă, declin industrial, un număr redus de  locuri de 
muncă, venituri reduse, infrastructura deficitară, dotări insuficiente. 
 Disfuncţionalităţi: 

- Zona de locuinţe nu s-a dezvoltat coordonat, mergând întotdeauna pe o reţea de 
străzi existente; 

- Calitatea necorespunzătoare a unor construcţii cu structuri deteriorate şi statut 
incert în privinţa asigurării stabilităţii şi siguranţei în exploatare;  

- Amplasarea unor locuinţe în zona inundabilă din partea de nord a localităţii; 
- Dezvoltarea insuficientă a echipării edilitare; 
- Predominanţa sectorului terţiar, în defavoarea sectorului secundar.  
- Lipsesc arterele de degajare a traficului de tranzit pe trasee care să ocolească 

zona centrală a municipiului.  
- Capacitatea de circulaţie pe anumite străzi din zona centrală a municipiului este 

depăşită în orele cu  vârf de trafic auto. 
- Trecerea căii ferate prin centrul oraşului; 
- Subutilizarea capacităţilor de producţie; 
- Nivelul insuficient al unor dotări social-culturale, precum şi starea precară a unor 

dotări existente afectează buna desfăşurare a proceselor specifice. 
- Insuficientă valorificare a potenţialului turistic; 
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- Lipsa sistemului integrat de management al deşeurilor menajere. 
- Rata ridicată a şomajului; 
- Migraţia forţei de muncă; 
- Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi reconversie profesională. 
- Nivelul slab al protecţiei sociale. 

 
 Aceste probleme au drept cauză: 

 Lipsa stimulentelor financiare, mai ales în sectorul agricol; 
 Lipsa unui program de dezvoltare regională; 
 Lipsa unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului industrial local şi 

pentru dezvoltarea serviciilor; 
 Nivelul redus al salariilor şi pensiilor; 
 Depopularea zonei; 
 Lipsa investiţiilor străine; 
 Lipsa resurselor financiare locale; 
 Nivelul scăzut al productivităţii muncii. 
 

 Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt: 

 Tradiţionalismul, spiritul conservator; 

 Punerea în practică a Legii Fondului Funciar – ritmul lent de distribuire a titlurilor de 
proprietate; 

 Birocraţia; 

 Nivelul redus al bugetelor locale; 

 Blocajul financiar; 

 Nivelul redus al investiţiilor în sănătate, infrastructură şi locuinţe; 

 Echipamentul tehnic insuficient şi uzat din agricultură; 

 Accesul dificil pe piaţă (din punct de vedere al distanţei, informaţiei şi 
competitivităţii ). 

 În urma analizei acestor probleme, cauze şi obstacole, prezentăm următoarele 
disfuncţionalităţi pe domenii: 
 

DOMENII  

 
AGRICULTURĂ 

 Organizarea deficitară, fărâmiţarea exagerată a proprietăţilor 
agricole; 

 Culturi care dau producţii variabile atât în spaţiu cât şi în timp 
datorită  posibilităţilor materiale reduse ale proprietarilor de 
terenuri agricole, condiţiilor meteorologice nefavorabile în fazele 
de vegetaţie, ineficienţa sau lipsa asolamentelor, lipsa de 
experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol, lipsa 
unor lucrări ameliorative; 

 Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinţă a terenurilor; 

 Dezechilibrarea structurii pe categorii de culturi; 

 Dotarea actuală este insuficientă comparativ cu suprafaţa 
agricolă; 

 Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de aprovizionare 
tehnico – materială a serviciilor pentru agricultură; 

 Lipsa unităţilor locale de prelucrare a producţiei agricole; 

 Slaba implicare în preluarea producţiei agricole de la producători; 

 Reducerea accentuată a efectivelor de animale şi scăderea 
calităţii materialului genetic. 
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INDUSTRIE  Posibilităţi reduse de prelucrare a producţiei agricole; 

 Volum mic al investiţiilor străine în activităţile industriale.  
TURISM  Insuficienta valorificare a potenţialului turistic; 

 Spaţii de cazare insuficiente şi sub standarde. 
SERVICII  Din sectorul terţiar al economiei lipsesc o serie de servicii. 

 Existenţa unor servicii sub standarde; 
POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

 Degradarea echilibrului demografic, şomaj ridicat, grad de 
dependenţă economică mare; 

 Procent mic de ocuparea forţei de muncă; 

 Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi 
reconversie profesională; 

 Populaţia vârstnică, care are o pondere importantă, ridică 
probleme de investiţii pentru ocrotirea sănătăţii, pentru ocrotirea 
socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc.  

LOCUIREA  Zone cu P.O.T. şi C.U.T. foarte mic;  

 Unele locuinţe sunt amplasate pe zone cu risc de inundabilitate; 

 Reţelele de alimentare cu apă, gaze naturale şi canalizare nu 
satisfac cerinţele populaţiei. 

 
DOTĂRI SOCIAL – 
CULTURALE 

 Construcţii inadecvate procesului de învăţământ, slab echipate 
sau în stare proastă; 

 Lipsa spaţiilor pentru activităţi cultural-sportive; 

 Capacitate insuficientă pentru anumite specialităţi, absenţa sau 
slaba reprezentare a unor profile importante; 

 Insuficienta reprezentare a unor dotări de cultură şi recreere; 
ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE   Lipsesc arterele de degajare a traficului de tranzit pe trasee 
care să ocolească zona centrală a municipiului.  

 Capacitatea de circulaţie pe anumite străzi din zona centrală a 
municipiului este depăşită în orele cu  vârf de trafic auto. 

 Trebuie stabilite soluţii îmbunătăţite şi elaborarea de planuri de 
detaliu pentru amenajarea interesecţiilor cu fluxuri mari de 
circulaţie rutieră, precum şi intersecţiile la nivel cu calea ferată. 
Acest lucru a fost enunţat şi în studiul de circulaţie care a stat la 
baza întocmirii planului de urbanism general ( PUG ). 

 Trecerile pentru pietoni de pe arterele cu lăţime mai mare de 
7,00 m dar pe care se circulă pe două benzi nu asigură 
suficientă protecţie pietonilor la traversare din cauza lipsei de 
vizibilitate datorită autovehiculelor care staţionează pe 
carosabil. 

 Trecerea căii ferate prin centrul oraşului; 
GOSPODĂRIREA 
APELOR 

 Lipsa unor studii pentru valorificarea surse de apă subterane 
existente pentru asigurarea necesarului de apă.   

ALIMENTARE CU APĂ  Sistem centralizat de alimentare cu apă care nu acoperă 
necesarul întregii localităţi; 

 Degradarea reţelei de distribuţie existente. 
CANALIZARE  Sistem centralizat de canalizare care nu acoperă necesarul 

întregii localităţi. 

 Degradarea reţelei de canalizare existente. 
ALIMENTARE CU 
ENERGIE ELECTRICĂ 

 Lipsa reţelei electrice pentru alimentarea noilor locuinţe;   
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 Iluminat public deficitar în unele zone; 
ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 

 Sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale care nu 
acoperă necesarul întregii localităţi; 

TELECOMUNICAŢII  Cereri de instalare a  noi posturi telefonice neonorate; 

 Lipsa reţelei de telefonie în anumite zone. 

PROBLEME DE MEDIU 
PROTECŢIA ŞI 
CONSERVAREA 
MEDIULUI 

 Degradarea unor terenuri prin eroziune şi exces de umiditate; 

 Lipsa informaţiilor pentru populaţia oraşului Rădăuţi, cu privire la 
importanţa protecţiei mediului înconjurător; 

 Lipsa informaţiilor privind sursele de poluări accidentale a 
factorilor de mediu: aer , apă, sol.   

DEPOZITAREA 
DEŞEURILOR 
MENAJERE 

 Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere provenite 
din unele gospodării. 

 Existenţa depozitelor menajere necontrolate ce vor trebui 
dezafectate până în anul 2009, conform HG Nr. 349/2005. 

 
 Concluzii rezultate din analiza situaţiei actuale realizate la nivelul oraşului 
Rădăuţi: 
 Oraşul Rădăuţi se încadrează în categoria comunităţilor urbane de mărime mică, cu 
profil industrial, cu resurse ambientale modice care nu sunt exploatate suficient, cu resurse 
de forţă de muncă limitate.  
 Resursele naturale ce se dezvoltă la nivelul solului sunt relativ scăzute. 

 Profilul economic actual domină sectorul terţiar: servicii şi comerţ, activitatea de 
construcţii este mai dezvoltată decât activităţile industriale;  
 Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a tuturor 
activităţilor specifice spaţiului urban. 
 Habitatul şi echipările tehnico-ediliare au cunoscut până în prezent îmbunătăţiri rapide, 
tendinţa pentru următorii 10 - 15 ani trebuind să fie de depăşire a condiţiilor medii prezente la 
nivel de judeţ. 
 Sunt necesare precauţii privitoare la posibilitatea producerii unor fenomene ce ţin de 
riscurile naturale, în special băltiri, având în vedere prezenţa apei freatice la suprafaţă. 
 
 
 

2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
 
 
 În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării populaţiei precum şi în 
urma analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili următorii factori care ar putea contribui la 
relansarea dezvoltării localităţilor oraşului: 

 Îmbunătăţirea structurii orăşeneşti a localităţii, cu dezvoltarea unui nucleu urban 
bine definit în centrul oraşului; 

 Creşterea gradului de echipare tehnico-edilitară (modernizarea echipării edilitare, 
prin înfiinţarea unui nou sistem centralizat de alimentare cu apă, gaze naturale şi 
canalizare, care să acopere necesarul întregii localităţi);  

 Amenajarea de zone de agrement şi sportive; 

 Realizarea obiectivelor de folosinţă publică (construcţii socio-culturale): puncte ale 
administraţiei publice, grădiniţe, şcoli, în localitţăile aparţinătoare şi în zonele 
defavorizare ale oraşului ; 



290203

203 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

203/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

 Colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozitul 
zonal, în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor; 

 Refacerea construcţiilor în care se pot desfăşura activităţi de natură socio-culturală 
(casă de cultură, grădiniţe, şcoli); 

 Dezvoltarea prestărilor de servicii şi a reţelei comerciale; 

 Crearea de legături corespunzătoare cu localităţile învecinate. 
 
 
 Opţiuni ale populaţiei 
 
 Solicitările populaţiei constau în: 

 Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile la alunecări, în  interiorul 
intravilanelor, pentru: 
- funcţuni de interes public şi servicii care lipsesc (sedii partide, sindicate, 

organizaţii obşteşti, comerţ); 
- curţi şi construcţii, în limita a 1000 mp/ gospodărie, pentru locuinţe necesar a fi 

nou construite, datorită creşterii numărului populaţiei, a creşterii confortului de 
locuire ( realizarea a minim 2,85 persoane / gospodărie şi 10,5 mp arie locuibilă 
/ persoană) şi de rezerva de teren pentru eventualele strămutări de gospodării 
situate pe terenuri alunecătoare; 

- eventualele unităţi industriale, industrie mică şi prestări servicii; 
- dotările de gospodărie orăşenească strict necesare (cimitire, platformă de 

compostare a deşeurilor zootehnice, instalaţii apa-canal, străzi, etc.);  
 Dezvoltarea unor ramuri economice care să  ocupe forţa de muncă disponibilă 

(industrie mică, artizanat şi activităţi meşteşugăreşti, unităţi de procesare a laptelui 
şi a cărnii, cărămidărie, extragerea pietrei, etc.). 

 Dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenţialului existent al cadrului 
natural (monumente istorice, situri arheologice, păduri, vii, livezi). 

 Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare, mărirea numărului de locuitori 
şi tipul de organizare ca localitate urbană sunt premise ferme, oraşul va continua să se 
extindă pe terenurile disponibile din jur încă din prima etapă, ţinându-se seama de toate 
categoriile de bariere existente şi de direcţiile prioritare de evoluţie. 
 De aici rezultă necesitatea imperativă de a revizui întreaga strategie de dezvoltare 
ateritoriului, şi în mod special a oraşului - localitatea Rădăuţi. În afara schimbărilor la nivel 
instituţional sunt necesare schimbări ale modului şi aspectului de viaţă rurală spre cea 
urbană. 
 Trecerea la un nivel superior, în primă fază, comportă în primul rând o revizuire a 
funcţionalului zonei centrale: reparaţii capitale şi consolidarea şcolilor, a grădiniţelor, a 
căminului cultural, reabilitarea unităţii medico-sociale; în vederea integrării estetice cu noul 
centru, completarea cu noi dotări (spaţii polivalente, spaţii comerciale şi de alimentaţie 
publică). De asemenea, este necesar ca pe viitor să fie aprobate şi construite doar acele 
locuinţe care corespund din punct de vedere calitativ şi estetic cu funcţiunile de bază. 
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CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 
 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 

Până în acest an, data finalizării prezentului P.U.G., s-au realizat următoarele proiecte 
de urbanism, care au fost luate în considerare ca studii de fundamentare pentru elaborarea 
P.U.G. –ului: 

-  P.A.T.N. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL) 
-  P.A.T.J. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN) 
-  P.U.G. (PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI RĂDĂUŢI  ) 

 
Pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a oraşului Rădăuţi a fost necesară 

consultarea următoarelor lucrări: 
- PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013; 
- PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 2007-2013; 
- PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013; 
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI SUCEAVA 

2007-2013. 
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A CONSILIULUI LOCAL 

RĂDĂUŢI – LUCRĂRI PRIORITARE 2008. 
 

Primăria oraşului Rădăuţi ne-a pus la dispoziţie pentru documentare şi analiză o serie 
de materiale întocmite de către autorităţile locale: 

- PROGRAM DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ PE ANUL 2007-2013;  
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI RĂDĂUŢI – LUCRĂRI PRIORITARE 

2008;  
- PROIECT DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE;  

 
Demersul pe care s-a fundamentat P.U.G. RĂDĂUŢI a permis formularea unor 

propuneri şi orientări pentru principalii factori de dezvoltare economico-socială, în profil 
teritorial.  

Studiul astfel elaborat şi aprobat va reprezenta pentru autorităţile administraţiei publice 
cadrul economico-social şi urbanistic de stabilire a priorităţilor de intervenţie în acest teritoriu. 
De asemenea, va oferi elemente de temă pentru planurile de amenajare teritorială, iar pentru 
investitori informaţii utile asupra resurselor naturale şi umane, cu posibilităţi de valorificare 
imediată sau în perspectivă mai largă. 

P.U.G. reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în ansamblul 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului, stabilită prin Legea nr. 350/2001. 

Elaborarea planului de urbanism general are în vedere datele şi propunerile din 
documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind: 

- planurile de amenajare naţională, zonală şi judeţeană : 
- P.A.T.N. - secţiunile I - V; 
- planurile de amenajare teritorială a judeţului: P.A.T.J. Suceava, 
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3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 
 

3.2.1. Direcţii posibile de evoluţie a oraşului 
 
Prin PUG se propune o strategie urbanistică a cărui obiectiv este creşterea nivelului 

de dezvoltare economico-socială şi ameliorarea calităţii vieţii locuitorilor prin favorizarea 
mutaţiei de la un sistem bazat pe producţie agricolă, la un sistem bazat pe: 

- producţie de servicii sprijinită de tehnologie evoluată, care să provoace creşteri şi în 
sectorul productiv; 

- dezvoltarea industriei mici şi mijlocii, atât a celei existente care are premise de a 
deveni performantă, cât şi a unor noi unităţi (IMM) situate în sfera tehnologiilor de vârf sau a 
producţiei manufacturiere de “excelenţă” şi dezvoltarea unor noi unităţi industriale care 
valorifică resursele locale. 

Problematica dezvoltării impune o reconsiderare teoretică şi conceptuală, faţă de care 
nu se pot elibera soluţii practice eficiente. Înnoirea aparatului teoretico-metodologic este 
impusă de restructurarea unor fenomene sociale cunoscute: industrializarea, urbanizarea, 
migraţiile rural-urbane, etc. şi de apariţia unor fenomene noi în perioada actuală de tranziţie. 
Problemele apărute se datorează crizei de sistem, trecerii de la un sistem centralizat la o 
economie de piaţă.  
 În perioada actuală, dezvoltarea economiei locale reprezintă nu doar o necesitate ci şi 
o posibilitate obiectivă. Această posibilitate constă în valorificarea crescândă a potenţialului 
economic de care dispune. 
 Dezvoltarea economică este avută în vedere de către societate nu numai pentru 
satisfacerea cerinţelor materiale de bază ci şi pentru asigurarea resurselor în scopul 
îmbunătăţirii calităţii vieţii, răspunzând cerinţelor pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, 
dezvoltare socială şi mediu înconjurător mai bun. Dezvoltarea prin mobilizarea resurselor 
locale mai înseamnă introducerea unei concurenţe interteritoriale. Pentru aceasta se doreşte 
punerea în practică a unui mod de organizare a proceselor de dezvoltare economică care să 
le facă cel puţin la fel de eficiente ca cele din alte teritorii.  
 O altă preocupare este utilizarea raţională a resurselor naturale cu valoare economică 
şi potenţial limitat în timp. Acestea includ conservarea cadrului natural, terenul, diversitatea 
speciilor, care oferă oportunităţi pentru dezvoltare, în special turistică. 
 Dezvoltarea economică are incidenţă nu doar asupra cadrului natural, ci şi a 
potenţialului uman. Astfel, o creştere economică susţinută implică folosirea cât mai completă 
şi cu o eficienţă sporită a forţelor de muncă. 
  Priorităţile în cadrul dezvoltarii urbanistice a localităţii decurg din necesităţile imediate 
semnalate. Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în funcţie de fondurile de 
care dispune oraşul – fonduri proprii, alocate de la bugetul statului sau fonduri structurale şi 
de coeziune. Ordinea acestor priorităţi se va stabili de către  consiliul local. 

Având în vedere nivelul actual de dezvoltare al ţării noastre faţă de Uniunea 
Europeană (31,1% din media UE-25 în anul 2004 în ceea ce priveşte PIB / locuitor100) şi 
rolul Planului Naţional de Dezvoltare ( PND) de instrument de accelerare a procesului de 
convergenţă economică şi socială, Obiectivul Global vizează: Reducerea cât mai rapidă a 
disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale 
Uniunii Europene. 

În contextul unei economii globale, strategia de dezvoltare a României trebuie să pună 
accentul pe factorii catalizatori ai schimbării economice şi sociale, în vederea promovării 
creşterii economice; în acelaşi timp, strategia trebuie să fie îndeajuns de flexibilă pentru a se 
putea adapta şocurilor şi proceselor de schimbare. 
 Oraşul Rădăuţi face parte din Regiunea Nord-Est. 
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Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul mărimii 
şi al populaţiei, se situează pe ultimul loc in România în raport cu produsul intern brut 
regional pe cap de locuitor, datorită pe de o parte nivelului scăzut al productivităţii, iar pe de 
altă parte a unui nivel al infrastructurii fizice şi de utilităţi dintre cel mai scăzute din punct de 
vedere cantitativ si calitativ. Totodată, regiunea a înregistrat pe orizonturi largi de timp cote 
înalte ale ratei şomajului. 

In acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord - Est 2007-2013 
este reducerea decalajului existent fata de regiunile dezvoltate ale României prin 
creşterea gradului de competitivitate şi atractivitate regional. 

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare diferenţiată a 
fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă corelare 
cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale Sectoriale. 

Programul Operaţional Regional dă prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai 
puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va 
acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere, care pot contribui 
la o dezvoltare policentrică a teritoriului României. 
 În acest context, Priorităţile POR 2007-2013 pentru dezvoltarea oraşului Rădăuţi şi a 
localităţilor aparţinătoare sunt următoarele: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale; 
 Dezvoltarea turismului regional şi local; 
 Sprijinirea dezvoltării urbane; 

Portofoliul de proiecte pentru fiecare prioritate va fi prezentat pe fiecare domeniu în 
parte. Din evaluarea stării economico-sociale a oraşului şi din analiza posibilităţilor plauzibile 
de evoluţie pozitivă în viitor a spaţiului studiat, au rezultat o serie de priorităţi şi oportunităţi ce 
pot jalona perspectiva acestei localităţi. 

 
 
3.2.2. Priorităţi de dezvoltare  
 

 Propunerile de dezvoltare ale Consiliului Local al oraşul Rădăuţi, corelate cu 
propunerile proiectantului sunt prezentate pe domenii, în funcţie de eficienţa lor socială şi 
economică şi au valoare orientativă. 
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DOMENII PRIORITĂŢI 

AGRICULTURĂ  creşterea parcului auto prin dotarea cu tractoare şi utilaje 
agricole necesare; 

 fertilizarea solului, în special cu îngrăşământ natural; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a 
animalelor; 

 depăşirea stadiului agriculturii de subzistenţă şi trecerea la 
obţinerea de producţii agricole în scopul obţinerii de producţie 
– marfă, cu generarea de venituri; 

 ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi 
îmbunătăţirea parametrilor calitativi ai acesteia; 

 diversificarea activităţilor agricole şi a celor conexe agriculturii 
în scopul creşterii veniturilor, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi 
eficientizării economiei gospodăriilor; 

 realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru 
combaterea excesului de umiditate, a eroziunii solului şi 
îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor de pe teritoriul 
administrativ al municipiului; 

 îmbunătăţirea practicilor agricole prin creşterea 
competenţelor profesionale ale resurselor umane care 
lucrează în agricultură.  

INDUSTRIE  Promovarea unei structuri industriale performante şi 
compatibile cu cerinţele economiei de piaţă 

 Consolidarea ramurilor viabile şi relansarea celor 
potenţial viabile, bazate pe resursele locale; 

 Promovarea bunurilor care au asigurată baza de materii 
prime din zonele cele mai apropiate, cu familiarizare în 
dezvoltarea şi diversificarea bunurilor de larg consum; 

 Sprijin în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
locale (IMM); 

 Revigorarea şi valorificarea eficientă a potenţialului de 
cercetare şi dezvoltare tehnologică,  

 Sprijinirea restructurării ramurilor celor mai grav afectate 
de tranziţie, prin acordarea de protecţie socială; 

 Implementarea strategiilor de marketing şi relaţii publice 
 Atragerea capitalului investiţional autohton şi străin. 

 Rezervarea de terenuri pentru noi tipuri de utilităţi ce vizează 
modernizarea infrastructurii, proiecte majore de dezvoltare, 
proiecte de construire a unor centre de servicii pentru zonele 
industriale, IMM-uri, etc.; 

TURISM  Reabilitarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului 
cultural, istoric, ecumenic local,  

 Reabilitarea spaţiilor de cazare şi tratament,  

 Crearea, modernizarea şi diversificarea dotărilor de 
agrement (inclusiv amenajări şi ecologizări de lacuri),  

 Dezvoltarea sistemelor de marcare a atracţiilor turistice 
(panouri, hărţi turistice pe drumurile naţionale şi judeţene, 
gări, autogări, etc),  

 Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii fizice de agrement 
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necesară pentru realizarea unei oferte de petrecere a 
timpului liber,  

 Stimularea înfiinţării de muzee şi colecţii săteşti,  

 Construcţia şi modernizarea facilităţilor pentru turismul 
balnear,  

 Crearea de clustere de atracţii turistice. 

SERVICII  Stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai activă a 
organelor locale, în acţiunea de sprijinire, informare şi 
încurajarea întreprinzătorilor ce desfăşoară activităţi legate 
de prestarea de servicii către populaţie sau agenţi economici. 

 Încurajarea autorităţilor locale de a se asocia în vederea 
realizării unor servicii de alimentare cu apă, gaze naturale, 
canalizare sau de gestionare a deşeurilor ; 

REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

 Revitalizarea prin diversificarea funcţiilor economice, 
îmbunătăţirea dotării şi echipării; 

 în intravilanul oraşului Rădăuţi reducerea treptată a utilizării       
agricole a terenului aferent locuinţelor semi urbane pe străzile 
periferice pe măsura ameliorării echipării tehnice, în favoarea 
funcţiunilor rezidenţiale; 

 Coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ 
coerent şi prin aplicarea legii privind autorizaţiile de 
construire; 

 Pregătirea prin politici funciare adecvate a constituirii 
rezervelor de teren pentru extinderea intravilanului actual. 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

 Îmbunătăţirea potenţialului demografic 

 Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă; 

 Coordonarea accesului la fonduri structurale 2007-2013 prin 
iniţierea de programe şi proiecte cum ar fi: 

 Încurajarea autorităţilor locale de a implica cetăţenii în 
planificarea lucrărilor de investiţii (evaluarea capacităţilor) de 
plată a acestora pentru serviciile de utilităţi publice; 

 Protecţia socială în procesul restructurării. 

LOCUIREA  Creşterea gradului de confort prin crearea unui fond locativ 
modern, echipat la standarde europene; 

 Stimularea construirii de locuinţe din materiale durabile, cu 
finisaje superioare. 

DOTĂRI SOCIAL 
CULTURALE 

 Reparaţii imobil Primărie si dotări mobilier; 

 Amenajare Piaţa Civica; 

 Lucrări de reamenajare si modernizare a Parcului Zoo; 

 Reamenajarea Parcului II; 

 Modernizarea infrastructurii Casei de Cultură (modalităţi de 
prezentare, iluminat, instalaţii audio – video, sonorizare);  

 evidenţierea valorilor arhitectonice ale centrului vechi al 
oraşului renovarea vechilor construcţii cu păstrarea structurii 
arhitectonice tradiţiionale; 

 dotarea şi modernizarea bibliotecii orăşeneşti cu mobilier 
nou, tehnică modernă (bază de date în format electronic) şi 
înnoirea fondului de carte, înfiinţarea unei săli de lectură şi 
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documentare;  

 construirea unui complex cultural-artistic şi de conferinţe care 
să găzduiască evenimente culturale; 

 redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. 
OUG 114/17.10.2007 

 modernizarea bazelor sportive existente în oraş şi construirea 
de noi obiective:  

- construirea unui bazin de înot în cadrul Grupul Şcolar 
Agricol “Andronic Motrescu“;  
- reabilitarea şi punerea în funcţiune a patinoarului 
oraşului Rădăuţi;  
- construirea unui nou stadion;  
- construirea unei săli de sport municipale; 
- crearea unor spaţii de joacă pentru copii. 

 Reabilitare şi modernizare şcoli şi grădiniţe prin:  
- dotarea cu mobilier şi echipament şcolar a sălilor de clasă; 
- direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de 

laboratoare noi şi modernizarea celor existente; 
- extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale 

şi de comunicaţii; 
- perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice 

implicate în procesul de învăţământ); 

 Reabilitarea şi modernizarea Căminului de persoane 
vârstnice;  

 Extinderea şi modernizarea Adăpostului de noapte; 

 definitivarea acţiunilor de reabilitare şi modernizare a tuturor 
secţiilor Spitalului Municipal Rădăuţi;  

 Creşterea numărului de medici şi cadre sanitare medii; 

ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE  Modernizarea unor străzi în oraşul Rădăuţi, lucrări de   
întreţinere si reparaţii la străzi modernizate: plombări, covoare 
asfaltice si tratamente, inclusiv.amenajare parcări;  

 Executat doua sensuri giratorii conform studiului de circulaţie-
zona Templu şi internat EH; 

 Lucrări de intreţinere şi reparaţii la trotuare si alei pietonale cu 
asfalt; 

 Lucrări de întreţinere si reparaţii la străzi nemodernizate – 
balastare; 

 Modernizare alei şi trotuare cu dale prefabricate; 

 Lucrări reparaţii esplanada-Raiffeisen Bank; 

 Execuţie şosea ocolitoare a municipiului, pentru 
decongestionarea traficului rutier; 

 Devierea traseului căii ferate prin extravilanul localităţii, cu 
conservarea căii ferate actuale în scop turistic; 

 Lucrări de reparaţii la esplanada-Raiffeisen Bank; 

 Construcţii de poduri şi podeţe; 

 Decolmatarea sau executarea de şanţuri de scurgere acolo 
unde este necesar. 

GOSPODĂRIREA  Lucrări pentru irigarea suprafeţelor afectate de umiditate 
excesivă situate în nordul localităţii; 
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APELOR  Depistarea şi înlăturarea surselor de poluare a apei. 

ALIMENTARE CU 
APĂ 

  Reabilitarea şi extinderea sistemului de  alimentare cu apă în 
municipiul Rădăuţi;  

 Reabilitarea alimentării cu apă la şcoli şi grădiniţe; 

CANALIZARE  Reabilitarea şi extinderea sistemului centralizat de canalizare 
în localitatea Rădăuţi; 

TELEFONIE  Definitivarea racordării la fibra optică 

ELECTRIFICARE  Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat stradal;  

 Reabilitarea şi extinderea reţelei electrice. 

TERMOFICARE  Îmbunătăţirea sistemului de încălzire la şcoli şi grădiniţe; 

ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 

 Extindere reţea gaze naturale;  

 Întreţinere reţea gaze naturale dată în folosinţă în 2005, 

DEPOZITAREA 
DEŞEURILOR 

 Lucrări de igienizare si curăţire a terenului aparţinând 
domeniului public si privat mun. Radauţi 

 Realizarea infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor  

PROTEJAREA  ZONELOR 

PE BAZA 
NORMELOR 
SANITARE 

 Se vor delimita zonele de protecţie cimitire, captări de apă, 
cursuri de apă, staţii de pompare, de clorinare, rezervoare, 
staţie de epurare. 

FAŢĂ DE 
CULUARE 
TEHNICE 

 Se vor delimita zonele de protecţie a reţelelor edilitare şi se 
vor stabili condiţiile de construire. 

FAŢĂ DE 
MONUMENTE 

- Se vor delimita zonele de protecţie la monumentele 
antropice; 
- Se vor semnala siturile naturale, zone protejate, monumente 
ale naturii. 

ZONE CU RISCURI 
NATURALE 

 Se vor lua măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor. 

 
 PUG poate crea condiţii favorabile mutaţiei economice (direct, prin măsurile 
urbanistice, sau indirect prin fundamentarea unor decizii de politică economică la nivel 
local), dar evoluţia economică ţine în ultimă instanţă de actorii economiei locale şi de 
noii investitori. Dezvoltarea economică locală şi „creativitatea” în procesul dur şi 
concurenţial de atragere a marilor investitori constituie astfel, atât miza cât şi 
principalul mijloc de realizare a strategiei propuse. 
 
 
 

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 
 
 

 Aspecte generale 
 

Optimizarea relaţiilor în teritoriu îşi propune identificarea principalelor măsuri care 
trebuie dezvoltate pentru a eficientiza, a optimiza şi a stimula mai ales dezvoltarea oraşului.  

Oraşul Rădăuţi este caracterizat printr-un grad ridicat de urbanizare, situaţie care 
trebuie remediată, în acest sens fiind absolut necesară favorizarea dezvoltării localităţilor 
aparţinătoare ca centre de servire. 



290211

211 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

211/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Poziţia sa geografică este favorabilă dezvoltării economice, oraşul Rădăuţi fiind situat 
în depresiunea Rădăuţi, în câmpia delimitată de râurile Suceava şi Suceviţa, la o distanţă de 
aproximativ 37km de municiul Suceava. 

De asemenea este favorabilă pozitia municipiului faţă de căile de comunicatie rutiere – 
în apropierea  drumului european E 85 (DN 2) şi a căii ferate Magistrala 500 dublu 
electrificată  Bucureşti –Vicşani.  

Problema dezvoltării oraşului Rădăuţi nu poate fi scoasă din contextul dezvoltării 
regionale, ea fiind generată de lipsa terenurilor destinate dezvoltării şi de natura economică. 

De aceea optimizarea relaţiilor în teritoriu nu se poate rezuma la modernizarea reţelei 
locale de drumuri, la crearea unor legături noi, oraşul trebuind să îşi asume rolul de principal 
pol economic al spaţiului depresionar.  

 
Din punct de vedere al potenţialului de atracţie al oraşelor, conform Atlasului 

României 2006, municipiul Rădăuţi face parte din categoria spaţiilor de puternică 
polarizare concurenţială – spaţii de intensă concurenţă interurbană, în care deplasările 
se fac doar pentru serviciile foarte specializate (universităţi, mari spitale); celelalte deplasări 
se efectuează în funcţie de reprezentările teritoriului ori de avantaje conjuncturale. Aceasta 
se explică prin faptul că zona nord-estică a judeţului Suceava cuprinde o reţea densă de 
oraşe reprezentată de localităţile urbane Siret, Vicovu de Sus, Rădăuţi, Solca, Milişăuţi, care 
concurează între ele pentru zonele de influenţă.  

Se impune proiectarea unui sistem funcţional, urmărind o urbanizare controlată şi nu o 
urbanizare forţată: măsurile urbanistice trebuie însoţite de măsuri instituţionale – este 
necesară crearea unui organism care să coordoneze şi să monitorizeze dezvoltarea 
sistemului. 

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată de piaţa locală, pentru stoparea 
declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice. 

Principalele resurse de dezvoltare trebuiesc căutate în restructurarea industriei şi 
utilizarea şi valorificarea potenţialului turistic valoros. 

Ridicarea nivelului de trai al populaţiei impune mobilizarea de fonduri pentru 
modernizarea structurilor demografice-economice şi dezvoltarea pieţei muncii, în vederea 
apropierii de standardele U.E. 
 

 Tendinţe de dezvoltare 
 

1. Internaţionalizarea de bunuri şi serviciicare are ca efect creşterea competiţiei între 
oraşe; un rol important îl joacă infrastructura pentru transportul rapid al mărfurilor şi 
a persoanelor şi infrastructura pentru cercetare, dezvoltare, prestigiul oraşului, 
calitatea novativă şi calitatea mediului. 

2. Terţializarea bazată pe tehnologizare implicând atingerea unei ponderi faorte 
ridicate a activităţilor în sectorul terţiar (deţinând o pondere de 78% din totalul 
unităţilor economice active, în timp ce, sectorul primar deţine ponderea cea mai 
redusă, de doar 2% din totalul firmelor din municipiul Rădăuţi, iar sectorul secundar 
reprezintă 20% din totalul societăţilor). 

3. Urbanizarea prin părtunderea activităţilor neagricole, ca o a doua ocupaţie pentru 
activii ocupaţi în agricultură. 
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3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 
 
 
Analiza activităţilor care se desfăşoară în municipiul Rădăuţi a relevat faptul că, din 

punct de vedere economic, această unitate teritorial - administrativă se remarcă prin 
dezvoltarea sectorului terţiar, care deţine 78% din totalul activităţilor economice desfăşurate 
în municipiul Rădăuţi, urmat de sectorul secundar, cu 20% din totalul activităţilor municipiului, 
pe ultimul loc situându-se sectorul agricol, cu doar 2% din totalul unităţilor economice active 
ale municipiului. Această valoare redusă a ponderii sectorului agricol este determinată de 
lipsa unor structuri organizaţionale declarate (asociaţii de proprietari, ferme), şi persistenţa 
formelor de proprietate individuală chiar în condiţiile promovării unei agriculturi 
neperformante. 

Principalele “mutaţii” în ceea ce priveşte economia municipiului Rădăuţi s-au 
manifestat, în special, la nivelul sectoarelor secundar şi terţiar. Astfel, în ultimele două 
decenii, s-a redus ponderea sectorului industrial, atât ca cifră de afaceri cât şi ca număr de 
salariaţi, concomitent cu creşterea şi dezvoltarea activităţilor specifice sectorului terţiar, care 
antrenează un număr din ce în ce mai mare de salariaţi. De altfel, dezvoltarea serviciilor s-a 
realizat tocmai prin trecerea forţei de muncă disponibilizate din sectorul industrial în domeniul 
terţiar. Schimbări sau înregistrat şi în ceea ce priveşte sectorul agricol, în care se remarcă 
diminuarea activităţii şi chiar desfiinţarea principalelor societăţi agricole din municipiu.  

În prezent, comparativ cu situaţia ponderii ramurilor industriale în anul 1996, pe 
subramuri de activitate se remarcă creşterea ponderii industriei de prelucrare a lemnului, mai 
ales ca urmare a investiţiilor străine, evoluţia ascendentă a industriei construcţiilor metalice, 
reducerea ponderii industriei textile şi a confecţiilor, reducerea ponderii industriei mobilei. 
Industria alimentară se menţine pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de unităţi 
economice active în domeniul industrial. 

Terţiarul este dominat de activităţile de comerţ care deţine 57% din activităţile acestui 
sector, alte subdomenii cu ponderi importante fiind transporturile, hoteluri şi alimentaţie 
publică, activităţile profesioanale ştiinţifice şi tehnice, serviciile administrative şi serviciile 
suport.  

Din perspectivă social – demografică, principalele probleme cu care se confruntă 
municipiul Rădăuţi sunt emigraţia masivă şi valoarea mare a şomajului, care, în anul 2002, 
depăşea media naţională.  

Prin urmare, măsurile de dezvoltare economică trebuie să urmărească crearea de noi 
locuri de muncă, creşterea atractivităţii oraşului pentru investitori, atât români cât mai ales 
străini, diversificarea serviciilor, cu accent pe servicile de bază – învăţământ şi sănătate, 
valoricarea mai eficientă a resurselor locale.  

Din punct de vedere al resurselor existente în localitate, menţionăm în primul rând 
potenţialul agro-pedologic, care, deşi nu excelează din perspectiva caracteristicilor de 
favorabilitate a condiţiilor pedo-climatice, permite practicarea unei agriculturi bazate pe 
cultura plantelor (cereale, plante furajere, cartof) care susţine sectorul zootehnic (bazat pe 
creşterea ovinelor şi porcinelor în special). Alţi factori care reprezintă premise ale dezvoltării 
în perspectivă a municipiului Rădăuţi sunt:  

 conturarea municipiului Rădăuţi ca important centru (de tradiţie) al industriei de 
prelucrare a lemnului prin atragerea de investiţii străine în acest domeniu;  

 localizarea municipiului Rădăuţi în apropierea unor importante obiective turistice, 
pe unele din cele mai importante trasee turistice ale Bucovinei;  

 accesibilitatea ridicată a municipiului;  

 statutul de centru etnografic şi ceramic (atelierul Colibaba, Muzeul de Etnografie); 
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 existenţa unei “culturi antreprenoriale” în rândul populaţiei locale (aproximativ 
40% din unităţile economice ale municipiului sunt reprezentate de persoane fizice 
şi asociaţii familiale);  

 resursele semnificative de forţă de muncă.  
 
 
3.4.1. Analiza cadrului strategic  
 
I. NIVEL NAŢIONAL 
 
Obiectivul global al Planului Naţional de Dezvoltare, ce vizează reducerea 

disparităţilor de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei 
obiective specifice: 

 Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti,  

 Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază,  

 Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-

2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale 
de dezvoltare: 

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere,  

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport,  

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului,  

 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 
întărirea capacităţii administrative,  

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol,  

 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
Priorităţile naţionale de dezvoltare asigură continuitatea faţă de liniile directoare ale 

PND 2004-2006 şi încearcă să îmbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale şi ale 
politicii de dezvoltare regională, inclusiv prin prisma Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Durabilă a României „Orizont 2025”, şi, pe de altă parte, orientările strategice la nivel 
european şi cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-aderare. 

 
 
II. NIVEL REGIONAL 
 
Obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013 este reducerea 

decalajului existent faţă de regiunile dezvoltate ale României prin creşterea gradului de 
competitivitate şi atractivitate regional. 

Obiectivele specifice de dezvoltare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est sunt 
următoarele:  

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale prezervând în acelaşi 
timp condiţiile de mediu,  

 Consolidarea mediului de afaceri prin creşterea competitivităţii şi eficienţei 
microîntreprinderilor şi IMM-urilor,  

 Realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării 
potenţialului turistic regional,  

 Dezvoltarea mediului rural în vederea creşterii nivelului de trai a locuitorilor,  
 Adaptarea calificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţii şi a includerii 

sociale a categoriilor.  
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Strategia Regională Nord - Est 2007-2013 contine priorităţi şi măsuri ce vor putea 
fi finanţate din instrumente structurale prin Programul Operational Regional, Programe 
Operaţionale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea Competitivităţii 
Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea Capacitătii 
Administrative), Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse 
de finanţare, având următoarea structură: 

 

PRIORITATE MĂSURĂ 

Prioritate 1 – 
Infrastructură şi 
mediu 

Măsura 1.1 - Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de 
transport rutier. 
Măsura 1.2 - Modernizarea gărilor şi a reţelei feroviare 
Măsura 1.3 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare 
Măsura 1.4 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
Măsura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii energetice 
Măsura 1.6 - Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 
educaţionale, sociale şi de sănătate 
Măsura 1.7 - Înfiinţarea centrelor de asistenţă socială 
Măsura 1.8 - Reabilitare urbană 

Prioritate 2 - 
Sprijinirea 
afacerilor, 
creşterea ocupării, 
dezvoltarea 
resurselor umane 

Măsura 2.1 - Investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi 
microintreprinderilor şi dezvoltării celor existente; 

Măsura 2.2 - Servicii de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea 
afacerilor în regiune 

Măsura 2.3 - Cercetare, dezvoltare, inovare şi dezvoltare 
tehnologică 

Prioritate 3 – 
Dezvoltarea 
turismului 

Măsura 3.1 - Investiţii în turism 

Măsura 3.2 - Promovarea potenţialului turistic 

Prioritate 5 - 
Dezvoltarea 
resurselor umane 
şi a 
serviciilor sociale 

Măsura 5.1 - Dezvoltarea formării continue 

Măsura 5.2 - Sprijin pentru dobândirea competenţelor 
antreprenoriale 

Măsura 5.3 - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat 
de formare a categoriilor dezavantajate 

Măsura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / reconversia profesională 
a populaţiei ocupate din mediul rural 

Măsura 5.5 - Dezvoltarea formării iniţiale 

Măsura 5.6 - Întărirea capacităţii administrative şi eficientizarea 
managementului fondurilor structurale 

Măsura 5.7 - Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinţarea de noi 
servicii comunitare alternative 

 
 
III. NIVEL JUDEŢEAN  
 
Conform Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială a judeţului Suceava 

pentru perioada 2008 – 2013, direcţiile strategice de dezvoltare ale judeţului vizează 
următoarele domenii economice:  

 

PRIORITATE MĂSURĂ 



290215

215 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

215/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Prioritate 1 – 
Infrastructură şi 
mediu 

Măsura 1.1 – Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport.  
Măsura 1.2 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
Măsura 1.3 - Dezvoltarea infrastructurii energetice 
Măsura 1.4 – Reabilitarea urbană 

Prioritate 2 - 
Sprijinirea 
afacerilor, 
creşterea ocupării, 
dezvoltarea 
resurselor umane 

Măsura 2.1 - Investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi 
microintreprinderilor şi dezvoltării celor existente; 

Măsura 2.2 - Servicii de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea 
afacerilor în judeţul Suceava. 

Măsura 2.3 - Dezvoltarea sistemului de formare profesională 
iniţială şi continuă 

Prioritate 4 – 
Sănătate şi 
Asistenţă socială 

Măsura 4.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
sănătate; 

Măsura 4.2. Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii  
sociale şi comunitare. 

Prioritate 5 – 
Învăţământ, 
Cultură, Tineret 

Măsura 5.1. Dezvoltarea infrastructurii din învăţământ; 
 

Măsura 5.2. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul culturii 

Măsura 5.3. Susţinerea tinerei generaţii 

Prioritate 6 – 
Dezvoltarea 
turismului 

Măsura 6.1 - Investiţii în turism 

Măsura 6.2 - Promovarea potenţialului turistic 

Măsura 6.3. Formarea resurselor umane; 

 Sursa: Obiective şi măsuri pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Suceava, în 
perioada 2008 -2013 

In procesul de elaborare al planurilor de dezvoltare naţională, regională şi judeţeană 
pentru 2007-2013 s-a preferat o abordare bazata pe 5 domenii prioritare: Infrastructură şi 
mediu, Competitivitate, Transporturi, Resurse Umane, Dezvoltare Rurală.  

Principalul motiv, în acest sens, a fost de a fundamenta accesul la Fondurile 
Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, astfel încât aceste priorităţi să fie 
compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor 
comunitare. 

Nivelul judeţean identifică municipiul Rădăuţi drept principalul pol de dezvoltare al 
depresiunii Rădăuţilor, astfel încât resursele se doresc a fi indreptate către acesta pentru o 
multiplicare ulterioare a dezvoltării către zona înconjurătoare.  

Obiectivul general din punct de vedere economic vizează dezvoltarea durabilă a 
tuturor domeniilor economice ale municipiului Rădăuţi, în concordanţă cu specificul condiţiilor 
locale şi oportunităţile de dezvoltare, în scopul asigurării unor condiţii de viaţă la standarde 
superioare, reducerii şomajului şi creării de noi locuri de muncă.  

Obiectivele specifice ale dezvoltării economice în municipiul Rădăuţi se referă la:  
 Dezvoltarea unei agriculturi performante la standarde europene,  
 Stimularea sectoarelor productive şi inovarea acestora,  
 Dezvoltarea serviciilor publice (transporturi, sănătate, învăţământ, cultură, 

recreere),  
 Dezvoltarea municipiului Rădăuţi ca destinaţie turistică atractivă,  
 Diversificarea activităţilor prin stimularea şi revitalizarea micii industrii 

meşteşugăreşti şi de artizanat.  
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3.4.2. Domenii de activitate:  
 

3.4.2.1. Sectorul primar - agricultura 

 
Agricultura reprezintă o activitate tradiţională, în totalitate privată, bazată în principal 

pe cultura plantelor şi secundar pe creşterea în sistem extensiv a animalelor, în special a 
ovinelor şi porcinelor. Agricultura, ca subramură a sectorului primar, trebuie să răspundă 
următoarelor cerinţe: 

- producerea de materii prime alimentare şi de alimente necesare 
aprovizionării populaţiei;  

- producerea de materii prime pentru industria prelucrătoare a comunei; 
- conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună, dar şi a echilibrului 

ecosistemului; 
- îmbogăţirea potenţialului turistic prin conservarea patrimoniului 

peisagistic; 
- armonizarea funcţiilor sociale şi culturale cu cea economică.  

Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt şi mediu care se 
impun în cazul municipiului Rădăuţi sunt: 

- depăşirea stadiului agriculturii de subzistenţă şi trecerea la obţinerea de producţii 
agricole în scopul obţinerii de producţie – marfă, cu generarea de venituri; 

- ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi îmbunătăţirea parametrilor calitativi 
ai acesteia; 

- diversificarea activităţilor agricole şi a celor conexe agriculturii în scopul creşterii 
veniturilor, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi eficientizării economiei gospodăriilor; 

- realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea excesului de 
umiditate, a eroziunii solului şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor de pe 
teritoriul administrativ al municipiului; 

- îmbunătăţirea practicilor agricole prin creşterea competenţelor profesionale ale 
resurselor umane care lucrează în agricultură.  

Obţinerea unor randamente ridicate în agricultură în municipiul Rădăuţi impune luarea 
unor măsuri adaptate condiţiilor sociale şi pedoclimatice ale zonei: 

1. eficientizarea activităţilor agricole din municipiu (în special în extravilan) prin 
concentrarea proprietăţii agricole în ferme private de 30 – 50 ha; creşterea dimensiunii 
proprietăţilor şi înfiinţarea de asociaţii agricole va determina ameliorarea calitativă şi 
cantitativă a producţiei, reducerea costurilor (prin diminuarea consumurilor materiale de 
îngrăşăminte, pesticide, combustibili, etc.), protejarea mediului şi ameliorarea peisajului 
agrosilvic;  

2. stimularea fermelor mici (a căror potenţial de aprovizionare a pieţelor locale este 
insuficient exploatat) ca soluţie de dezvoltare a agriculturii pe termen lung; 

3. creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin achiziţia şi dotarea 
gospodăriilor şi unităţilor agricole cu maşini şi utilaje agricole atât pentru producţia vegetală 
cât şi pentru producţia zootehnică, în special tractoare, cositori mecanice şi motocositori, 
instalaţii de muls şi alte utilaje performante (motocultoare de mici dimensiuni, mori şi 
tocătoare pentru furaje, etc.); 

4. iniţierea unor măsuri de stimulare a asocierii producătorilor agricoli pentru 
aprovizionarea cu materii prime şi pentru comercializarea produselor agricole;  

5. diversificarea producţiei agricole prin: 
 dezvoltarea pomiculturii şi a plantaţiilor de arbuşti fructiferi în concordanţă 

cu condiţiile pedo – climatice (soiuri rezistente la temperaturi scăzute, cu 
perioada de coacere mai scurtă), 
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 realizarea de investiţii în colectarea, depozitarea şi procesarea producţiilor 
agricole locale (se urmăreşte obţinerea unor produse cu valoare adăugată 
mare),  

 dezvoltarea apiculturii şi a sericiculturii;  
 iniţierea şi dezvoltarea fermelor de produse agricole alternative, foarte 

cerute pe piaţa externă, de exemplu melci, broaşte, cultivarea şi procesarea 
ciupercilor de cultură;  

6. construirea de sere şi solarii pentru legumicultură; 
7. extinderea bazei de materii prime agricole în vederea diversificării producţiei 

industriei alimentare (dezvoltarea legumiculturii, dezvoltarea sectorului zootehnic, 
dezvoltarea de culturi noi, de ex. culturi de ciuperci); 

8. îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor 
agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a acestora;  

9. organizarea de ferme demonstrative, ferme pilot, ferme de referinţă şi ferme 
pedagogice în agricultura ecologică; 

10. utilizarea unor practici agricole specifice agriculturii ecologice:  
   - rotaţia culturilor;  

- menţinerea pomilor, a marginilor culturilor, a haturilor pentru 
conservarea biodiversităţii de prădători naturali ai dăunătorilor culturilor 
agricole;  
- valorificarea îngrăşămintelor naturale organice din gospodării pentru 
creşterea fertilităţii naturale a solului precum şi pentru evitarea poluării 
solului;  

11. înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale, în 
special ovine, porcine, şi consolidarea fermelor familiale cu caracter comercial, completate cu 
utilităţi şi construcţii aferente proceselor tehnologice; sprijinirea funcţionării asociaţiilor 
crescătorilor de animale;  

12. evaluarea posibilităţilor de relansare a producţiei zootehnice în unităţile de profil 
şi/sau stimularea iniţiativei particulare pentru crearea unor ferme mici şi mijlocii pentru 
asigurarea, într-o proporţie mai mare, a consumului populaţiei din producţia proprie; 

13. sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli; 
14. realizarea de asolamente pentru mărirea capacităţii productive a solului şi 

utilizarea de hibrizi de plante adecvaţi condiţiilor pedoclimatice din comună (soluri cu 
potenţial moderat de fertilitate, exces de umiditate, temperaturi scăzute, etc.);  

15. îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor şi fâneţelor prin: 
- lucrări de cartare agrochimică ; 
- combaterea eroziunii solului; 
- efectuarea de însămânţări şi supraînsămânţări; 
- efectuarea anuală a lucrărilor de întreţinere, utilizarea îngrăşămintelor 

naturale. 
16. având în vedere prezenţa efectivelor de bovine şi a celor de ovine, sunt necesare 

lucrări pentru menţinerea şi sporirea productivităţii păşunilor – ca bază furajeră pentru 
creşterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării păşunilor prin păşunatul 
excesiv şi măsuri pentru refacerea covorului vegetal: compartimentarea păşunii pe tarlale şi 
utilizarea alternativă a perimetrelor respective;  

17. exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor prin practicarea sistematică a 
«târlirii»; 

18. dimensionarea efectivelor de animale în funcţie de raportul optim între specii şi 
disponibilul local de furaje; 

19. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecţie creşterea ovinelor şi secundar a 
porcinelor şi bovinelor, prin: 



290218

218 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

218/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

- achiziţii de rase de animale cu material biologic valoros şi aplicarea însămânţărilor 
artificiale în vederea îmbunătăţirii producţiei zootehnice; 
- modernizarea adăposturilor, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, igenă şi de protecţie 
a animalelor, 
- obţinerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calităţii fânurilor şi a 
altor categorii de furaje,  
- înfiinţarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui în municipiu.  
20. respectarea normelor fito-sanitare şi sanitar-veterinare asigurându-se premisele 

dezvoltării unei agriculturi biologice; 
21. conceperea şi implementarea unui sistem de management al resurselor de apă 

pentru agricultură (sisteme de drenaj, furnizarea apei). 
 
 
Dezvoltarea servicilor din agricultură: 
 
- înfiinţarea în municipiu a unui centru de consultanţă agricolă care să întreprindă 

acţiuni de informare a persoanelor fizice şi juridice din sectorul agricol cu privire la 
oportunităţile de investiţii şi facilităţile disponibile precum şi la cerinţele ce trebuie respectate 
în sectorul agricol; 

- înfiinţarea unui centru de perfecţionare a agricultorilor privind tehnologiile de 
producţie agricolă şi de procesare, practici de producţie agricolă compatibile cu normele de 
mediu; 

- înfiinţarea unei baze mecanizate dotate cu tractoare, utilaje şi maşini pentru 
efectuarea lucrărilor agricole, precum şi cu posibilităţi de reparare atât a utilajelor şi maşinilor 
proprii cât şi a celor aparţinând persoanelor fizice din municipiu şi din localităţile învecinate; 

- înfiinţarea de societăţi prestatoare de servicii fitosanitare.  
 

3.4.2.2. Sectorul secundar 

 
Industria 
 
Obiectivul strategic de dezvoltare a acestui sector economic îl reprezintă creşterea 

competitivităţii industriei în condiţiile restructurării, în vederea sporirii aportului acestei ramuri 
la dezvoltarea economică a municipiului Rădăuţi.  

Obiectivele specifice pentru creşterea competitivităţii industriei sunt: 
 promovarea unui mediu de afaceri deschis, viabil;  
 dezvoltarea pieţei libere şi concurenţiale; 
 asigurarea protejării mediului înconjurător;  
 oferirea la export a produselor şi serviciilor industriale cu un grad înalt de 

prelucrare;  
 cooperarea cu parteneri din UE;  
 susţinerea dezvoltării IMM-urilor;  
 eficientizarea, externalizarea şi specializarea serviciilor pentru producţie. 
 
Direcţiile / căile de realizare a acestor obiective se referă la:  
 finalizarea procesului de remodelare a capacităţilor şi structurilor de producţie;  
 dezvoltarea şi stimularea cooperării cu parteneri din UE;  
 revitalizarea întreprinderilor mijlocii şi mari cu potenţial de dezvoltare;  
 creşterea nivelului activităţii antreprenoriale şi a abilităţilor manageriale; 
 dezvoltarea infrastructurii calităţii necesară pentru evaluarea conformităţii. 



290219

219 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

219/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

Programul de măsuri pentru dezvoltarea sectorului industrial propune:  
- revitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu potenţial de competitivitate;  
- creşterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare 

adăugată mare, precum şi a produselor sub marcă proprie în structura producţiei industriale,  
- revigorarea şi valorificarea eficientă a potenţialului de cercetare şi dezvoltare 

tehnologică,  
- creşterea potenţialului concurenţial prin promovarea alianţelor strategice, a 

structurilor de tip holding şi a grupărilor de interes,  
- implementarea strategiilor de marketing şi relaţii publice pe termen scurt, mediu şi 

lung la nivel de firmă; 
 - îmbunătăţirea şi/sau realizarea unei infrastructuri fizice care să favorizeze şi să 
încurajeze investitorii privaţi;  

- reorganizarea activităţilor indirect productive şi nespecifice activităţilor principale 
desfăşurate în cadrul societăţilor comerciale prin externalizări şi specializarea serviciilor 
pentru producţie;  

- susţinerea şi creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii, ca principal sector 
generator de locuri de muncă, prin:  

 asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi stimulativ pentru 
investitori,  

 satisfacerea unor nevoi specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
participare pe piaţă: acces la finanţare, spaţii de lucru şi infrastructură 
fizică, (facilitarea accesului la spaţiile productive, ofertă de spaţii şi 
utilităţi de producţie prin intermediul unor incubatoare de afaceri, 
parcuri de afaceri, îmbunătăţirea ofertei de servicii, sprijinirea realizării 
de asocieri ale IMM, etc),  

 sprijinirea extinderii folosirii tehnologiei informaţiei în activităţile 
industriale şi în serviciile de suport ale acestora.  

- promovarea unei structuri industriale performante şi compatibile cu cerinţele 
economiei de piaţă şi cu contribuţie sporită la realizarea creşterii economice prin valorificarea 
oportunităţilor industriei prelucrătoare pentru relansare şi creştere prin:  

 atragerea în circuitul productiv a capacităţilor incomplet utilizate şi 
parţial uzate fizic şi moral (industria textilă, alimentară, industria 
mobilei, industria mecanică industria producătoare de maşini şi 
echipamente),  

 utilizarea forţei de muncă calificată care necesită costuri reduse 
pentru pregătirea profesională,  

 integrarea în cerinţele pieţei interne cu capacitate potenţială ridicată 
de absorbţie,  

 dezvoltarea fluxurilor comerciale de prelucrare.  
- achiziţionarea şi implementarea tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi 

energoeficiente (inclusiv investiţii pentru implementarea rezultatelor transferului tehnologic şi 
utilizarea resurselor regenerabile de energie); 
 - propagarea pe scară largă a aplicării şi menţinerii sistemelor de asigurare a calităţii şi 
a celor de management de mediu prin investiţii pentru obţinerea certificatelor de 
conformitate; 
 - reorientarea profesională şi pregătirea managerială a personalului disponibilizat ca 
efect al restructurării industriei atât pentru activităţi de industrie mică, cooperaţie cât şi pentru 
activităţi de servicii industriale şi neindustriale cu profil de:  

 prestări de servicii cu caracter industrial pe platformele industriei grele,  
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 cooperare pentru producerea de piese de schimb şi subansamble, 
recondiţionare a pieselor de schimb şi fabricarea unor utilaje de 
complexitate mică şi medie,  

 întreţinerea şi repararea unor aparate electrocasnice, electrotehnice, 
utilaje şi maşini agroalimentare,  

 recuperarea şi reciclarea deşeurilor industriale.  
 - iniţiative în ceea ce priveşte terenurile de tip “brownfield” – foste situri industriale 
actualmente nefolosite, abandonate, pentru care există diverse soluţii:  
   - lichidarea şi abordarea unui segment de piaţă autohton,  

- privatizarea pe bucăţi, retehnologizarea şi reprofilarea pe alte sectoare 
de activitate,  

- soluţia radicală – demolarea din temelii a halelor neproductive şi 
valorificarea terenurilor respective pentru construcţii cu funcţii noi 
(spaţii de birouri, spaţii comerciale, supermarketuri);  

- utilizarea halelor industriale dezafectate pentru relocarea 
întreprinderilor în contextul obligativităţii mutării activităţilor de producţie 
din zonele rezidenţiale (din localităţi) către periferie/în afara oraşului,  

- inovarea industriilor şi serviciilor existente în: 
 industria alimentară: ca urmare a insuficienţei industriei de transformare a 

producţiei agricole locale, pe teritoriul oraşului Rădăuţi se propune:  
- înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a laptelui şi produselor lactate, 
- înfiinţarea unei noi unităţi de prelucrare a cărnii,  
- înfiinţarea unei unităţi de procesare a producţiilor vegetale în diverse 
forme (conserve, preparate, congelate, etc.). 

 industria de prelucrare a lemnului:  
- înfiinţarea unui centru incubator pentru industria de prelucrare a 
lemnului;  
- atragerea noi investitori pe platforma de prelucrare a lemnului din 
estul municipiului Rădăuţi;  
- diminuarea volumului exportat de cherestea, în favoarea produselor 
caracterizate printr-un grad superior de valorificare a masei lemnoase; 

 industria mobilierului:  
- diversificarea şi realizarea la parametri calitativi superiori a produselor 
de mobilier, cu posibilităţi de desfacere atât pe piaţa internă căt şi 
externă; 

 industria textilă:  
- stabilirea de arii de lucru creativ - tehnice pentru industria textilă şi 
proiectarea în domeniul textil;  

 corelat cu activităţile industriale şi protecţia mediului, în municipiu se pot dezvolta 
industria de reciclare a deşeurilor valorificabile, de exemplu unitate de reciclare a PET-urilor, 
unitate de reciclare a deşeurilor de hârtie, unitate de reciclare a deşeurilor lemnoase, unitate 
de reciclare a deşeurilor metalice;  

 
 
Servicii de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor  
 
Obiectivul prioritar îl reprezintă consolidarea mediului de afaceri prin creşterea 

competitivităţii şi eficienţei microîntreprinderilor şi IMM-urilor. 
 
Măsuri:  
a) Susţinerea creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi dezvoltarea celor existente 
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b) Dezvoltarea serviciilor de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor  
 
a) Susţinerea creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi dezvoltarea celor 

existente 
Obiectivul acestei măsuri îl reprezintă înfiinţarea de noi firme şi creşterea 

competitivităţii şi a eficienţei celor existente în vederea dezvoltării sectoarelor cu potenţial de 
creştere economică din municipiu.  

IMM-urile se adaptează mai bine la conjunctura pieţei, fiind esenţiale în creşterea 
economică şi a competitivităţii în contextul globalizării economiilor. Deoarece sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii constituie o pârghie pentru creşterea economică, crearea de 
noi locuri de muncă, sprijinirea inovării şi a progresului tehnic şi tehnologic, e necesară 
susţinerea dezvoltării acestui sector.  

Dezvoltarea sectorului IMM –urilor presupune:  
- un mediu de afaceri favorabil şi stimulativ pentru investiţii; 
- identificarea problemelor majore în dezvoltarea IMM-urilor,  
- măsuri privind legislaţia şi un mediu fiscal propice:  

 anularea impozitului pentru partea de profit reinvestit; 
 reducerea impozitului pe profit rezultat din activitatea de export; 
 scutirea de TVA şi taxe vamale la achiziţionarea de tehnologie 

modernă din import; 
 simplificarea sistemului de garanţii pentru credite; 
 diferenţierea dobânzilor percepute la creditele acordate în funcţie 

de activitatea pentru care sunt solicitate; 
 deductibilitatea integrală a dobânzilor la calculul impozitului pe 

profit. 
- acces la finanţare pentru creare şi/sau dezvoltare de IMM-uri cu ajutorul creditelor 

rambursabile / nerambursabile venite de la Uniunea Europeană (fonduri structurale), Banca 
Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, etc.,  

- stimularea şi atragerea investiţiilor de capital român şi străin,  
- facilitarea accesului la infosrmaţii,  
- sprijin din partea autorităţilor locale privind accesul la spaţiile de producţie disponibile 

(hale dezafectate, terenuri neproductive, etc.),  
- investiţii în capital fizic şi tehnologii moderne şi/sau inovative, nepoluante,  
- certificarea produselor şi/sau serviciilor,  
- investitii în implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 

conform standardelor ISO 9001 şi implementarea şi certificarea sistemelor de management 
integrate Calitate-Mediu; 

 
b) Dezvoltarea serviciilor de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor în 

municipiu 
Obiectivele ce vizează dezvoltarea acestui domeniu economic se referă la:  

 Îmbunătăţirea competenţelor în afaceri, de marketing şi promovare ale firmelor 
existente în vederea creşterii competitivităţii şi a vânzărilor pe pieţele interne, 
europene şi internaţionale. 

 Pregătirea IMM - urilor pentru accesul produselor şi serviciilor lor pe Piaţa Unică a 
UE şi creşterea atractivităţii acestora în faţa partenerilor de afaceri europeni. 

 Dezvoltarea domeniului IT&C.  
 
Programul de măsuri propune următoarele:  
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- dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru IMM - uri şi micro-întreprinderi din sfera 
producţiei şi serviciilor;  

- elaborarea de studii de fezabilitate, de piaţă, planuri de marketing, analize cost-
beneficiu şi financiare, studii de impact asupra mediului, 

- organizarea de campanii de informare pentru facilitarea accesului mico-
întreprinderilor şi IMM-urilor pe piaţa UE; 

- organizarea de campanii de promovare a identităţii firmelor şi campanii de 
promovare pentru produsele şi serviciile oferite de acestea; 

- construirea unui centru de conferinţe - centru expoziţional; 
- sprijinirea dezvoltării de noi reţele de afaceri, cooperare industrială (în mod special 

cele care utilizează IT şi cele care caută noi investitori); 
- sprijinirea participării microîntreprinderilor şi IMM-urilor la conferinţe, şi târguri interne 

şi internaţionale; 
- organizarea de structuri de sprijinire a afacerilor:parc logistic, incubatoare de afaceri, 

care să ofere spaţii de lucru, servicii de consultanţă, secretariat, şi care au un rol major în 
impulsionarea micilor întreprinzători, 

- înfiinţarea de centre de promovare şi dezvoltare a activităţii de software. 
 
 
3.4.2.3. Sectorul terţiar  

 
Transportul 
 
Obiectivele generale în dezvoltarea infrastructurii de transporturi se referă la: 
 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Rădăuţi; 
 Reabilitarea reţelei de drumuri din municipiul Rădăuţi în vederea creşterii 

accesibilităţii şi atractivităţii zonei pentru investiţii. 
Principalele propuneri în ceea ce priveşte domeniul transporturilor vizează 

următoarele:  
- reabilitarea şi modernizarea prin asfaltare a drumului judeţean DJ 178F;  
- reabilitarea şi modernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC 46;  
- realizarea de parcări cu dale traforate între blocuri, ca o soluţie de compromis 

pentru asigurarea de locuri pentru maşini şi menţinerea spaţiului verde; 
- realizarea unei parcări subterane;  
- amenajarea intersecţiilor de pe principalele axe de circulaţie şi echiparea lor cu 

semafoare care să asigure desfăşurarea circulaţiei în sistem “undă verde”;  
- realizarea a două sensuri giratorii, la intersecţia dintre Calea Bucovinei, str. 22 

Decembrie şi Iacob Zadik, şi în intersecţia de la Templul Evreiesc;  
- lărgirea principalelor străzi la 4 benzi: Calea Bucovinei, prelungirea segmentului cu 

4 benzi de pe Calea Cernăuţi din zona centrală a oraşului;  
- lucrări de redare circulaţiei auto pe str. Spitalului şi în zona CEC;  
- desfiinţarea circulaţiei auto pe str. Ştefan cel Mare, între parcul central şi 

confluenţa cu str. Libertăţii precum şi pe latura vestică a Pieţei Unirii şi transformarea zonei 
într-o arie pietonală;  

- lucrări de întreţinere şi reparaţii la străzi modernizate – turnarea de covoare 
asfaltice pe străzile: Libertăţii, Vasile Bumbac, Izvoarelor, Grădinilor, Vasile Conta, 
I.L.Caragiale, 13 Septembrie, Ciprian Porumbescu, M. Eminescu, Ghe. Lazăr, Aron Pumnul;  

- realizarea de marcaje rutiere longitudinale şi transversale pe străzile orăşeneşti;  
- modernizarea aleilor şi trotuarelor cu dale prefabricate:  

o str. Ştefan cel Mare – partea dreaptă,  
o T. Vladimirescu – partea dreaptă,  
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o C. Cernăuţi – partea stângă,  
o Patrulater P. Unirii,  
o Calea Bucovinei – partea dreaptă;  

- realizarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii la trotuare şi alei pietonale prin 
asfaltare:  

o Zona Călăraşi, 
o Zona Hipodrom,  
o Zona Iacob Zadik,  
o Zona Stadionului,  
o Zona Aleea Primăverii. 

- realizarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzile nemodernizate – 
balastare;  

- realizarea şoselei de centură a municipiului Rădăuţi în vederea devierii traficului în 
tranzit din interiorul oraşului, principalul factor de degradare a carosabilului şi de generare a 
aglomeraţiilor;  

- devierea căii feroviare şi a traficului feroviar din centrul oraşului alegând varianta 
de ocolire prin nordul intravilanului; 

- stabilirea unor linii de transport care să traverseze municipiul pe direcţiile nord – 
sud şi est – vest;  

- introducerea mijloacelor de transport în comun în interiorul municipiului;  
- amenajarea unor alveole pentru staţiile de oprire a mijloacelor de transport în 

comun, atât pentru transportul intern cât şi pentru legăturile cu localităţile învecinate;  
- modernizarea sistemului de semnalizare rutieră la standarde europene a drumului 

naţional, a drumurilor judeţene, comunale, a podurilor, a trecerilor de nivel cale ferată;  
- introducerea unor benzi de circulaţie pentru biciclişti;  
- reabilitarea Gării Rădăuţi, a utilităţilor aferente, dotarea cu echipamente IT şi 

instalaţii moderne de afişaj, modernizarea spaţiilor de aşteptare destinate călătorilor;  
- implementarea în Gara Rădăuţi a sistemului de semnalizare/orientare către 

mijloacele de transport de legătură şi atracţii turistice ale oraşului şi ale zonei înconjurătoare. 
 

 
Serviciile de sănătate şi asistenţă socială 

 
Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea pe termen lung a serviciilor 

medicale sunt: 

 creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
actului medical;  

 asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate; 

 gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;  
 creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială;  

 prevenirea instituţionalizării copiilor şi persoanelor adulte;  

 sprijinirea intereselor copiilor, tinerilor şi adulţilor asistaţi social în vederea integrării 
lor în societate; 

 sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate şi excluse social. 
Propunerile pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială a populaţiei 

municipiului Rădăuţi sunt următoarele: 
- creşterea numărului de medici şi cadre sanitare medii; 
- definitivarea acţiunilor de reabilitare şi modernizare a tuturor secţiilor Spitalului 

Municipal Rădăuţi;  
- reabilitarea clădirii Secţiei de Pneumoftiziologie Rădăuţi şi înnoirea aparaturii 

medicale din această secţie; 
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- dezvoltarea de servicii medicale integrate,  
- informatizarea sistemului sanitar, 
- promovarea şi derularea unor campanii de educare / informare a populaţiei cu 

privire la beneficiile consultaţiilor regulate, efectuarea analizelor medicale, informarea cu 
privire la anumite boli, comportamentul adecvat pentru prevenţie;  

- asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate în şcolile şi grădiniţele 
din municipiu;  

- reabilitarea şi modernizarea Căminului de persoane vârstnice;  
- extinderea şi modernizarea Adăpostului de noapte: construirea a încă 2 camere 

un grup sanitar şi pavilion pentru paznic. Astfel, numărul persoanelor fără adăpost care vor 
putea fi cazate aici va creşte de la 11, la 26; se va realiza termoizolarea clădirii existente, 
instalaţia termică şi racordul la gaze, achiziţionarea de mobilier (paturi, noptiere, dulapuri, 
scaune);  

- dotarea Cantinei Sociale cu maşini de gătit, maşină de spălat, aparatură 
electrocasnică, ustensile de bucătărie, veselă şi tacâmuri, trusă medicală de prim ajutor şi 
echipament PSI;  

- înfiinţarea, în cadrul şcolilor şi liceelor a unor cabinete de consiliere pentru copiii 
a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

- acreditarea persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice, 

- înfiinţarea unei echipe mobile destinată asigurării serviciilor de recuperare şi 
reabilitare la domiciliu pentru copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia, 

- înfiinţarea unui centru de zi specializat pentru copii supradotaţi care provin din 
familii cu risc social din municipiul Rădăuţi şi comunele învecinate; 

- asigurarea serviciilor sociale prin iniţierea parteneriatelor de tip public-public şi 
public-privat; 

- implementarea standardelor de calitate privind acordarea serviciilor de către 
unităţile sociale; 

- integrarea socială a persoanelor vârstnice; 
- implementarea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

dezavantajate (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi); 
- înfiinţarea unor servicii de asistenţă şi sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul 

de protecţie şi pentru tinerii din comunitate aflaţi în situaţii de risc; 
- atragerea şi implicarea voluntarilor în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice; 
- măsuri de formare şi specializare a asistenţilor personali; 
- organizarea unor cursuri de specializare a personalului implicat în asistenţa 

socială; 
- modernizarea activităţii în cadrul unităţilor de asistenţă socială aflate în finanţarea 

consiliului judeţean; 
 
 

3.4.2.3.3. Învăţământul 
 

 Obiectivele dezvoltării învăţământului în municipiul Rădăuţi se referă la:  
 asigurarea accesului egal la educaţie; 
 ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, obţinerea 

de rezultate performante la testele naţionale; 
 îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ;  
 perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei; 
 reabilitatea infrastructurii de învăţământ;  
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 creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi 
comunicare;  

 alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.  
 
Propunerile pentru realizarea obiectivelor menţionate anterior sunt următoarele: 
a) reabilitarea infrastructurii de învăţământ: 
- reabilitarea unităţilor şcolare corespunzător standardelor actuale de igienă şi 

confort: introducerea sistemelor de încălzire centralizată, alimentarea cu apă 
curentă a tuturor unităţilor şcolare, construirea de grupuri sanitare interioare 
moderne, recondiţionarea pereţilor, parchetare, tâmplărie nouă;  

- realizarea racordurilor edilitare la Şcoala Nr. 6 Obor (apă, canal, electricitate, gaz);  
- realizarea racordurilor edilitare la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 (apă, canal, 

electricitate, gaz); 
- construirea unei noi grădiniţe în cartierul Habitat,  
- repararea şi modernizarea spaţiilor din grădiniţele existente: recondiţionarea 

pereţilor, parchetare, tâmplărie nouă, achiziţionarea de material didactic şi jucării, 
aparatură electronică; 

- construirea de baze sportive pentru şcolile generale cu clasele I – VIII din oraş, 
constând în: sală de sport şcolară cu dotările corespunzătoare (vestiare, duşuri, 
materiale sportive) şi terenuri de sport;  

- crearea unor spaţii de joacă pentru grădiniţe, dotate cu leagăne, topogane, etc;  
 

Referitor la perfecţionarea îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, acestea 
depinde, pe de o parte de resursele umane implicate în actul predării, iar pe de altă parte de 
resursele materiale avute la dispoziţie. În acest sens, este necesară: 

 
b) îmbunătăţirea resurselor materiale avute la dispoziţie de unităţile de învăţământ: 
- modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, 

videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite discipline, etc.; 
- direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare noi (de fizică, 

chimie, biologie) / modernizarea şi dotarea cu materiale şi mijloace de învăţământ 
a laboratoarelor existente; 

- extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii 
pentru unităţile şcolare prin conectarea la Internet a tuturor unităţilor şcolare din 
municipiul Rădăuţi şi înfiinţarea de laboratoare de informatică; 

- modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table 
magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe tematice, 
planşe murale, microscoape, etc.; 

- înfiinţarea de mici biblioteci şcolare în fiecare unitate de învăţământ cu fonduri de 
carte şcolară.  

 
c) perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice implicate în procesul de 

învăţământ), prin:  
- informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice 

organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, cercuri 
pedagogice; 

- motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la activităţi de formare 
continuă realizate la nivel zonal, regional, naţional; 

- promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice; 
- participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind folosirea tehnicii 

de calcul moderne şi a softurilor educaţionale; 
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- utilizarea în procesul de învăţare a metodelor interactive în special, în vederea 
asigurării unui rol activ al elevilor în procesul de învăţare; 

- angajarea de personal didactic competent şi calificat, evitarea angajării de aşa – 
numiţi “pseudo-profesori”; 

- formarea continuă a personalului de conducere prin reconsiderarea 
managementului la nivelul şcolii; 

- dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din ţară şi din 
străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe comune de dezvoltare 
şcolară; 

 
d) elaborarea unei oferte şcolare în concordanţă cu specificul economic al zonei, în 

vederea integrării rapide a tinerilor în viaţa economică şi socială se poate realiza prin:  
- înfiinţarea unei şcoli agricole "pilot", de specializare a agricultorilor; 
- înfiinţarea şi susţinerea acelor specializări profesionale care să asigure ulterior 

calificarea şi accesul pe piaţa muncii: alimentaţie publică şi turism, prelucrarea 
lemnului, construcţii, mica industrie, etc., în conformitate cu potenţialul economic 
de dezvoltare al oraşului; 

- proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum în care să se pună un accent mai mare 
pe discipline cu caracter practic, adaptate la specificul economic local: turism, 
alimentaţie publică, construcţii, prelucrarea lemnului etc., respectiv discipline care 
să contribuie la formarea şi calificarea profesională a noii forţe de muncă, 

- organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural artistice; 
 
e) alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, a 

procesului de învăţământ, se poate realiza prin: 
- atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din sponsorizări, donaţii, 

programe de finanţare interne şi externe; 
- realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în 

învăţământ; 
Alte măsuri care pot determina îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi creşterea 

frecvenţei şcolare, sunt:  
- colaborarea strînsă şcoală-părinţi, promovarea valorilor, popularizarea rezultatelor 

pozitive ale elevilor; 
- iniţierea unor dezbateri pe teme educative cu participare mixtă: elevi, profesori, 

părinţi; 
- organizarea unor ore de consiliere atât a elevilor cât şi a părinţilor, cu caracter 

educativ - formativ.  
 
 
Cultura şi activităţile meşteşugăreşti 

 
La nivel internaţional o tot mai mare atenţie este acordată potenţialului culturii de a 

cataliza procesele de dezvoltare. Planurile de dezvoltare strategică a oraşelor europene 
acordă o atenţie deosebită culturii şi creativităţii – se vorbeşte despre oraşe creative (oraşe 
ale căror politici de dezvoltare sunt definite prin implicarea cetăţenilor prin metode specifice 
domeniului cultural), despre industriile creative (acele ramuri ale industriei care fac uz de 
creativitate ca principal capital – producţia de carte, producţia cinematografică, industria 
modei, publicitatea etc - a căror rată de creştere este de 5 ori mai mare decât a industriilor 
tradiţionale). 

Obiective prioritare în vederea dezvoltării activităţilor culturale şi creşterii gradului de 
participare a publicului la actele de cultură:  
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 îmbunătăţirea accesului şi participării la cultură a publicului, mai ales a tinerilor; 

 dezvoltarea şi revitalizarea patrimoniului cultural de interes naţional şi local; 

 iniţierea şi implementarea de către instituţiile şi organizaţiile culturale a strategiilor 
de informare a publicului,  

 dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale în funcţie de cerinţele şi nevoile 
consumatorului şi de imperativele societăţii informaţionale,  

 promovarea industriilor creative,  

 sprijinirea şi dezvoltarea unor instituţii culturale alternative, neguvernamentale prin 
intermediul programelor finanţate de Uniunea Europeană sau fundaţii private,  

 dezvoltarea relaţiilor culturale cu instituţii naţionale, europene şi internaţionale, 

 promovarea diversităţii etnoculturale. Bine 
 

Direcţiile/căile de realizare a obiectivelor privind dezvoltarea culturii în municipiul 
Rădăuţi se referă la:  

 protejarea şi reabilitarea patrimoniului cultural al oraşului,  

 rezolvarea problemelor legate de spaţiile unor instituţii culturale şi de insuficienţa 
spaţiilor pentru activităţile culturale,  

 crearea unei baze de date operaţionale care să cuprindă informaţii despre 
monumente, instituţii şi viaţa culturală a oraşului,  

 creşterea capacităţii manageriale a instituţiilor culturale – identificarea de noi surse 
de venituri; îmbunătăţirea calităţii actului de cultură şi diversificarea repertoriul 
instituţiilor,  

 îmbunătăţirea bazei materiale a instituţiilor culturale,  

 descentralizarea instituţiilor şi activităţilor culturale.  
 
Programul de măsuri pentru dezvoltarea culturii şi stimularea participării publicului 

larg la actele de cultură propune următoarele:  
 definirea identităţii culturale a municipiului - crearea unui brand prin cultură - atât 

prin evenimente culturale, cât şi printr-o ofertă culturală diversificată;  
 inventarierea, restaurarea şi reabilitarea obiectivelor ce aparţin patrimoniului 

cultural; 
 evidenţierea valorilor arhitectonice ale centrului vechi al oraşului renovarea vechilor 

construcţii cu păstrarea structurii arhitectonice tradiţiionale;  
 instruirea şi pregătirea personalului muzeului şi celorlalte obiective culturale de 

importanţă naţională, îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către acestea vizitatorilor, 
în special a facilităţilor ospitaliere, de interpretare şi de marketing;  

 modernizarea infrastructurii Casei de Cultură (modalităţi de prezentare, iluminat, 
instalaţii audio – video, sonorizare);  

 introducerea în Muzeu a tehnicilor inovatoare de prezentare (sisteme audio, audio 
– ghiduri digitale, audio – ghiduri interactive prin intermediul telefonului mobil, 
scurte prezentări video) în limbi de circulaţie internaţională;  

 crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice;  

 conceperea împreună cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor culturale şi 
implementarea unei strategii de promovare a evenimentelor culturale:  

- identificarea punctelor de trafic maxim pentru instalarea unor noi spaţii 
de afişaj,  
- puncte de informare cu fluturaşi/pliante,  
- deschiderea un centru de informare culturală la nivel de oraş, etc. 
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 dotarea şi modernizarea bibliotecii orăşeneşti cu mobilier nou, tehnică modernă 
(bază de date în format electronic) şi înnoirea fondului de carte, înfiinţarea unei săli 
de lectură şi documentare;  

 înfiinţarea unui centru de împrumut pentru cd-uri şi dvd-uri cu filme, documentare 
pe diverse teme (geografice, istorice, culturale, de călătorii, culinare), etc, destinate 
tuturor categoriilor de vârstă;  

 măsuri pentru dinamizarea vieţii culturale a oraşului: 
- realizarea de evenimente culturale în spaţiul public (pe stradă, în parcuri, 
pieţe) - concerte, jocuri populare, spectacole de dans, spectacole de 
divertisment, teatru, recitaluri de poezie, etc,  
- dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru copii şi tineri 
pentru perioada vacanţei: ateliere de teatru, dans, ceramică, fotografie, 
film, poezie, webdesign, etc.,  

 realizarea de parteneriate între instituţiile cultural-artistice şi firmele private,  
 atragerea participării publicului, şi în special a publicului tânăr în muzee, biblioteci, 

la spectacole, în vederea modificării comportamentului social (reducerea numărului 
de ore petrecute la televizor),  

 inventarierea spaţiilor neutilizate din cadrul instituţiilor culturale aflate sub jurisdicţia 
Consiliului Local, amenajarea şi oferirea de acces la aceste spaţii artiştilor şi 
organizaţiilor culturale pe perioadă determinată, pe baza unei competiţii de 
propuneri de programe culturale,  

 inventarierea spaţiilor industriale şi semi-industriale centrale şi semicentrale 
neutilizate din domeniul public (centrale termice dezafectate, ateliere, hale etc), 
reamenajarea şi utilizarea lor pentru activităţi culturale,  

 construirea unui complex cultural-artistic şi de conferinţe care să găzduiască 
evenimente culturale, în care să-şi desfăşoare activitatea operatorii culturali care în 
prezent nu au sediu şi care să ofere spaţiu de creaţie şi expunere artiştilor; acest 
complex îşi poate asigura parţial funcţionarea prin mecanisme proprii de generare 
de venituri: găzduirea de conferinţe şi alte evenimente, activităţi comerciale 
(cafenea, restaurant, hotel/hostel.  

 stimularea şi promovarea industriilor creative ca factor de dezvoltare economică 
(publicitate, editarea de carte, producţie de film, industria muzicală, modă, 
arhitectură, etc.),  

 valorificarea în activităţile culturale a diversităţii etnoculturale a oraşului (prezenţa 
mai multor culturi aparţinând diferitelor grupuri etnice şi religioase);  

 accesibilizarea evenimentelor şi spaţiilor culturale pentru persoanele cu nevoie 
speciale;  

Referitor la meşteşugurile şi tradiţiile locale, în prezent, municipiul Rădăuţi, ca de altfel 
întreaga zonă, se confruntă cu problema migraţiei tinerilor. În acest context, se impune destul 
de imperativ conştientizarea faptului că valorile tradiţionale se pot păstra şi conserva doar 
prin continuitatea practicării acestora şi a transmiterii de la o generaţie la alta. Această 
migrare a tinerilor va duce cu timpul la pierderea tradiţiilor şi a specificului local.  

Este necesară aşadar implementarea unor proiecte având ca scop conştientizarea 
valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul integrării României în UE. 

Astfel de proiecte pot reprezenta mijlocul de realizare a diferitor acţiuni care să 
contribuie la implicare mai activă a tinerilor în viaţa economico –socială a comunei şi la 
reînvierea vechilor meşteşuguri şi tradiţii: 

- utilizarea instituţiilor de cultură din oraş pentru organizarea de activităţi specifice de 
revitalizare a meşteşugurilor locale prin organizarea unor ateliere meşteşugăreşti);  

- promovarea Muzeului de Etnografie Rădăuţi şi iniţierea, în cadrul acestuia şi în 
colaborare cu autorităţile locale, a unor ateliere şi cercuri de învăţare – practicare a 
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activităţilor tradiţionale specifice zonei, de ex. Încondeierea ouălor, împletituri din 
nuiele şi răchită, prelucrarea artistică a a lemnului, realizarea de cusături şi 
costume populare, etc.;  

- realizarea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret;  
- asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural artistice în cadrul 

şcolilor, liceelor, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi extracurriculare, etc.); 
- stimularea accesului tinerilor la activităţi economice şi sociale din municipiu prin 

informarea în legătură cu posibilităţile de finanţare; 
- organizarea de cursuri de calificare/recalificare organizate de către AJOFM 

Suceava în parteneriat cu diferite organizaţii româneşti sau străine, de reînviere a 
unor meserii pe cale de dispariţie (de ex. potcovitul, şelăritul, prelucrarea pieilor, 
etc.);  

- iniţierea unor dezbateri şi discuţii pe următoarele teme:  
 revitalizarea meşteşugurilor populare, ca posibilitate a dezvoltării 

comunităţii locale; 
 participarea tinerilor la dezvoltarea meşteşugurilor populare; 
 servicii oferite de AJOFM: medierea muncii (locuri de muncă 

vacante), informare/consiliere profesională, legislaţia privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj; 

 evidenţierea riscurile existente pentru tinerii aflaţi în situaţii de 
abandon şcolar, şomaj, delicvenţă juvenilă.  

 
 

Recreere şi sport 
 
Funcţia de recreere reprezintă un aspect important pentru orice aşezare urbană. Multe 

dintre oraşe beneficiază de prezenţa unor întinse parcuri precum şi de apropierea pădurii. În 
cazul municipiului Rădăuţi, lipsa pădurii determină ca funcţia de recreere în oraş să fie 
preluată de parcurile existente şi de complexele sportive şi de agrement din oraş. În scopul 
dezvoltării sectorului de recreere şi sport se propun următoarele:  

 amenajarea spaţiilor verzi publice prin: 
- curăţarea spaţiilor verzi şi a pomilor,  
- plantarea de pomi şi arbuşti ornamentali,  
- amenajarea de ronduri de flori, semănare ierbii, 
- instalarea de mobilier urban: bănci, chioşcuri, mese de şah, fântâni 
arteziene. 

 reamenajarea şi modernizarea Parcului Zoologic;  

 reamenajarea Parcului II (de la fostul cinematograf “Flacăra”) prin aranjamente 
florale, montarea de fântâni arteziene, amenajarea aleilor, montarea de bănci, 
mese de şah, chioşcuri etc;  

 amenajarea Pieţei Civice;  

 modernizarea reţelei stradale urbane şi a spaţiilor pietonale;  

 crearea unor culoare de circulaţie pentru biciclişti;  

 redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 
prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 20mp spaţiu verde / cap de 
locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2010 şi 26mp spaţiu verde / cap de 
locuitor până în anul 2013;  

 modernizarea bazelor sportive existente în oraş şi construirea de noi obiective:  
- construirea unui bazin de înot în cadrul Grupul Şcolar Agricol “Andronic 
Motrescu“;  
- reabilitarea şi punerea în funcţiune a patinoarului oraşului Rădăuţi;  
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- construirea unui nou stadion;  
- construirea unei săli de sport municipale; 

 realizarea unei baze de agrement în sud – estul oraşului dotată cu terenuri de 
sport (tenis, basket, handbal, etc.), piscine, amenajarea unor spaţii pentru ieşirile în 
aer liber, amenajarea unor spaţii pentru camparea cu cortul, amenajarea unor 
locuri de joacă pentru copii, etc;  

 reamenajarea spaţiilor de joacă pentru copii: dotarea cu mobilier nou, nocturnă;  

 valorificarea spaţiilor publice inactive, cu vegetaţie în stare proastă, prin 
amenajarea unor scuaruri (vegetaţie, bazine, fântâni arteziene bănci), care pot fi 
folosite ca locuri de joacă, locuri de întâlnire, locuri de aşteptare, etc.;  

 valorificarea rezervaţiei naturale (zona umedă) din sudul municipiului ca spaţiu de 
recreere şi desfăşurare a unor activităţi de destindere, şi ecologice în acelaşi timp;  

 îndepărtarea construcţiilor ilegale din jurul blocurilor de locuinţe, curăţarea 
vegetaţiei uscate şi înfiinţarea de noi spaţii verzi, cu mobilier urban nou şi cu locuri 
de joacă pentru copii. 

 
 

3.4.2.4. Turismul. Dezvoltarea activităţilor turistice.  

 
 

Rolul turismului în dezvoltarea economică şi creşterea standardului de viaţă al unei 
anumite unităţi socio-teritoriale este dependent de prezenţa resurselor naturale sau 
antropice, de gradul în care acestea sunt cunoscute, de facilităţile oferite pentru „consumul” 
resurselor şi, nu în ultimul rând, de apropierea spaţială a unui potenţial de cerere cât mai 
ridicat. 

În timp, se realizează o strânsă relaţie între localizarea resurselor specifice şi 
dezvoltarea turismului, între varietatea acestor resurse şi zonele turistice, între dimensiunea 
fenomenului turistic şi prosperitatea populaţiei locale. 

Din acest punct de vedere, analiza efectuată în municipiul Rădăuţi a evidenţiat un 
spaţiu cu multiple valenţe turistice. Un avantaj al zonei, alături de oferta naturală, îl constituie 
obiectivele social - culturale de interes turistic, grupate, după specificul lor, în: monumente de 
arhitectură, obiective istorice, obiective etnografice şi de artă populară, muzee.  

 
Strategia de dezvoltare regională Nord – Est 2006 – 2013 include în categoria 

priorităţilor principale dezvoltarea turismului, obiectivul general reprezentându-l realizarea de 
investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării potenţialului turistic 
regional.  

Direcţiile prevăzute pentru atingerea acestui scop sunt: 
 
1. Investiţii în turism, având ca obiectiv reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

turistice în vederea creşterii atractivităţii turistice.  
Măsura va consta în acţiuni pentru: 
 reabilitarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului cultural, istoric, ecumenic 

local,  
 reabilitarea spaţiilor de cazare şi tratament,  
 crearea, modernizarea şi diversificarea dotărilor de agrement (inclusiv amenajări şi 

ecologizări de lacuri),  
 dezvoltarea sistemelor de marcare a atracţiilor turistice (panouri, hărţi turistice pe 

drumurile naţionale şi judeţene, gări, autogări, etc),  
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 dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesară pentru 
realizarea unei oferte de petrecere a timpului liber,  

 stimularea înfiinţării de muzee şi colecţii săteşti,  
 construcţia şi modernizarea facilităţilor pentru turismul balnear,  
 crearea de clustere de atracţii turistice. 
 
2. Promovarea potenţialului turistic, cu obiectivul valorificarea potenţialului turistic 

judeţean prin dezvoltarea de noi servicii şi oferte turistice.  
Măsura va consta în acţiuni pentru: 
 crearea de centre/oficii de informare judeţene, cu ghişee de informare în gări, 

autogări şi zonele turistice,  
 dezvoltarea reţelelor de comunicare între centrele de informare din judeţ si cele 

naţionale şi internaţionale şi integrarea standardizată a acestora prin 
interconectare, vizând direct dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de rezervări, 
crearea de reţele de rezervare on-line a serviciilor turistice,  

 organizarea de târguri, expoziţii muzeale, etnografice şi manifestări culturale, 
festivaluri, acţiuni şi campanii de promovare integrată a produsului turistic local şi 
sprijinirea participării la acest tip de manifestări interne şi internaţionale,  

 realizarea de publicaţii promoţionale şi audio-video (şi distribuirea acestora în 
media turistică din ţară),  

 includerea ariilor protejate din judeţ şi a siturilor Natura 2000 în circuitele turistice,  
 promovarea turismului ecologic. 
 
Din analiza elementelor potenţialului turistic al Municipiului Rădăuţi rezultă existenţa 

condiţiilor favorabile dezvoltării următoarelor forme de turism:  
 
a) Turismul cultural (muzeistic, artistic, istoric) şi etnografic 
Turismul cultural prezintă largi perspective de dezvoltare în municipiul Rădăuţi, oraşul 

fiind un adevărat pol care concentrează importante elemente de patrimoniu cultural de 
importanţă naţională şi locală.  

Pentru a îmbunătăţi percepţia obiectivelor culturale şi de patrimoniu şi pentru 
promovarea potenţialului cultural al oraşului, se propune:  

- semnalizarea vizibilă a monumentelor istorice culturale arhitectonice, prin panouri cu 
simboluri recunoscute internaţional,  

- amplasarea în apropierea obiectivelor a panourilor explicative privind istoricul, stilul 
arhitectural al obiectivului turistic, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională,  

- restaurarea şi reabilitarea obiectivelor turistice ale patrimoniului cultural - istoric cu 
respectarea stilului arhitectural specific;  

- reabilitarea centrului istoric al oraşului şi stimularea vieţii cultural – artistice stradale;  
- îmbunătăţirea imaginii vizuale a monumentelor cultural – istorice, evidenţierea 

acestora prin iluminat corespunzător şi amenajarea spaţiilor verzi înconjurătoare;  
- angajarea de personal specializat, cunoscător al limbilor străine de circulaţie 

internaţională; 
- instruirea şi pregătirea personalului Muzeului de Etnografie şi al Mânăstirii Bogdana, 

îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către acestea vizitatorilor, în special a facilităţilor 
ospitaliere, de interpretare şi de marketing;  

- introducerea de tehnici inovatoare de prezentare (sisteme audio, audio – ghiduri 
digitale, scurte proiectări video) în limbi de circulaţie internaţională;  

- extinderea magazinelor cu literatură de specialitate în cadrul Muzeului, precum şi a 
micilor magazine de suveniruri (gift shop), cu articole de bună calitate şi reprezentative 
pentru obiectivul turistic respectiv;  
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- introducerea obiectivelor din patrimoniul cultural al municipiului în circuitele turistice 
regionale şi naţionale;  

- crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice;  

- stimularea relansării meşteşugurilor tradiţionale şi a artizanatului prin diverse metode 
de promovare a produselor de artizanat obţinute:  

 promovarea on-line: realizarea unei pagini de internet sau includerea 
intr-o pagină de internet de promovare a meşteşugurilor;  

 participarea meşteşugarilor locali la târguri, expoziţii regionale, 
naţionale, internaţionale;  

 includerea meşteşugurilor locale într-un pachet turistic, prin intermediul 
agenţiilor de turism: vizite în atelierele meşteşugăreşti, posibilitate de 
încercare şi practicare a unor meşteşuguri, etc;  

 desfacerea produselor în magazine plasate lângă obiective turistice 
importante (de ex. lângă Mrea. Bogdana lângă Muzeul de Etnografie, 
etc.);  

- promovarea activităţilor culturale prin afişaje digitale ale informaţiilor privind diferite 
evenimente culturale, artistice, etnografice;  

- promovarea evenimentelor culturale corelate cu industriile creative,  
- îmbunătăţirea semnificativă atât a publicităţii cât şi a modului de rezervare / 

cumpărare a biletelor,  
- crearea de puncte centralizate şi computerizate de vânzare a biletelor pentru 

spectacole, de preferinţă cu opţiune de rezervare prin internet. 
 
b) Turism de agrement 
 
Dezvoltarea turismului de agrement în municipiul Rădăuţi este favorizată de prezenţa 

unor obiective care susţin desfăşurarea activităţilor recreative ca şi de unele proiecte de 
investiţii care urmează să se realizeze în acest domeniu. Astfel, ca obiective turistice de 
agrement menţionăm Parcul Zoologic, Complexul Sportiv Grădina de Tir, Herghelia Rădăuţi, 
parcurile din oraş, cluburile şi alte unităţi de petrecere a timpului liber.  

Totuşi, pentru dezvoltarea turismului de agrement sunt necesare noi investiţi care să 
constituie puncte de atracţie pentru turiştii de toate categoriile (de vârstă, socio – 
profesionale, etc.).  

Propunerile de dezvoltare a turismului de agrement se referă la:  
 reamenajarea şi modernizarea Parcului Zoologic;  
 reabilitarea şi reareamenajarea Parcului II (de la fostul cinema “Flacăra“);  
 amenajarea Pieţei Civice a oraşului;  
 construirea unui bazin de înot în cadrul Grupul Şcolar Agricol “Andronic Motrescu“;  
 reabilitarea şi punerea în funcţiune a patinoarului oraşului Rădăuţi;  
 construirea unui nou stadion;  
 construirea unei săli de sport municipale; 
 realizarea unei baze de agrement în sud – estul oraşului dotată cu terenuri de 

sport (tenis, basket, handbal, etc.), piscine, amenajarea unor spaţii pentru ieşirile în 
aer liber, amenajarea unor spaţii pentru camparea cu cortul, amenajarea unor 
locuri de joacă pentru copii, etc;  

 amenajarea unor alei speciale destinate bicicliştilor şi mersului pe role;  
 redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 

prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 20mp spaţiu verde / cap de 
locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2010 şi 26mp spaţiu verde / cap de 
locuitor până în anul 2013;  
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 investiţii în unităţi moderne pentru petrecerea timpului liber, atât ziua cât şi noaptea 
(terenuri de tenis, săli de billiard, săli de bowling, discoteci, baruri, etc.); 

 valorificarea Hergheliei Rădăuţi prin integrarea sa într-un complex turistic care să 
ofere pachete turistice bazate pe practicarea echitaţiei, destinate în speciale 
clientelei străine; promovarea serviciilor turistice ale acestui obiectiv;  

 valorificarea liniei ferate dezafectate care trece prin centrul oraşului prin turism – 
introducerea unei locomotive de epocă, amenajată pentru plimbări turistice; 

 amenajarea zonelor din apropierea cursurilor de apă şi a micilor acumulări 
lacustre;  

 
c) Turismul pentru echitaţie (turismul ecvestru) e un domeniu cu şanse mari de 

dezvoltare în România, care reprezintă pentru mulţi turişti occidentali, un loc ideal de refugiu. 
Oraşul Rădăuţi poate dezvolta această formă de turism fiind una din puţinele localităţi din 
ţară care beneficiază de prezenţa unei herghelii – Herghelia Rădăuţi. Astfel este necesară în 
primul rând promovarea acestui obiectiv ca modalitate de petrecere a timpului liber şi 
elaborarea unei oferte / pachet turistic pentru cei care sunt atraşi de acest sport.  

În prezent, Herghelia Rădăuţi organizează cursuri de călărie pentru începători şi 
avansaţi, plimbări cu docarul şi sania, precum şi alte activităţi ecvestre. Un alt obiectiv turistic 
îl reprezintă concursul hipic “Calul bucovinean”, organizat cu ocazia Zilelor Rădăuţilor.  

Se mai pot organiza:  
- plimbări de agrement cu trăsuri;  
- excursii călare cu parcurgerea unor trasee de o zi sau mai multe;  
- valorificarea Hergheliei Rădăuţi prin integrarea sa într-un complex turistic care să 

ofere pachete turistice bazate pe practicarea echitaţiei, destinate în speciale clientelei 
străine; 

- înfiinţarea unui centru de închiriere a echipamentului necesar practicării acestui 
sport. 

Menţionăm însă că, datorită costurilor, turismul de echitaţie reprezintă o formă de 
turism oarecum elitistă, destinată unei clientele cu resurse financiare peste medie.  

d) Turismul de tranzit 
 
Turismul de tranzit valorifică localizarea municipiului Rădăuţi în apropierea unor 

importante obiective turistice, municipiul fiind situat pe principalele trasee turistice ale 
judeţului Suceava. Astfel, oraşul devine o adevărată „placă turnantă” pentru turismul 
bucovinean, din oraş plecând numeroase trasee către cele mai valoroase obiective turistice 
ale Bucovinei.  

Astfel, principala arteră care străbate oraşul Rădăuţi, DN 17A, asigură spre vest 
accesul către una din cele mai pitoreşti rute turistice, marcată de valoroase obiective turistice 
atât naturale cât şi cultural-religioase: Marginea (centru al ceramicii negre) – Suceviţa (M-rea 
Suceviţa – monument UNESCO) – Pasul Ciumârna (“Mâna”) – Vatra Moldoviţei (Mrea. 
Moldoviţa – monument UNESCO) – Sadova (centru etnografic) – Câmpulung Moldovenesc 
(staţiune turistică de interes naţional).  

O altă arteră turistică importantă este drumul DN 2H care plecând din Rădăuţi spre 
nord, asigură legătura cu unul din cele mai renumite obiective religioase – Mrea. Putna, cea 
mai importantă ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare.  

Drumul judeţean DJ 178 pe traseul Rădăuţi – Volovăţ – Burla – Arbore asigură 
legătura cu un alt obiectiv UNESCO – M-rea Arbore. Drumul judeţean DJ 178 C porneşte din 
municipiul Rădăuţi spre comuna Frătăuţii Vechi, asigurând mai departe legătura cu comunele 
din bazinul superior al Sucevei.  
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Turismul de tranzit necesită îmbunătăţiri multiple legate mai ales de modernizarea şi 
extinderea căilor rutiere şi îmbunătăţirea condiţiilor din transportul feroviar, cât şi a serviciilor 
aferente. 

Pe traseele de transport se propune realizarea de puncte cu servicii turistice la 
standarde internaţionale dotate cu:  

 structuri turistice de alimentaţie publică: restaurante, cafenele, patiserii, etc.; 

 crearea unor servicii specifice:  
- service pentru autovehicole,  
- spaţii adecvate pentru parcări, dotate cu toată gama de utilităţi: 
telefon, grupuri sanitare, unităţi comerciale şi de alimentaţie cu profil 
rapid,  
- servicii financiare: ATM-uri, filiale bănci,  
- dotarea unităţilor economice cu aparatură pentru plată prin card, 
- amenajarea în centrul oraşului Rădăuţi a unor puncte de informare 
turistică care să prezinte: harta regiunii, pliante cu principalele 
obiective turistice ale zonei, pliante, etc.; 
- amplasarea de panouri informative cu hărţi turistice ale regiunii şi 
prezentarea succintă a principalelor obiective turistice de-a lungul 
principalelor artere turistice; 

Ca punct de intersecţie al tuturor rutelor turistice precizate anterior, oraşul Rădăuţi 
trebuie să asigure serviciile turistice de bază: variate structuri de cazare (hoteluri, moteluri 
campinguri, pensiuni turistice) şi structuri de alimentaţie publică. De asemenea oraşul trebuie 
să beneficieze de o infrastructură performantă de promovare a turismului bucovinean care sa 
includă:  

 Centru de Informare Turistică;  

 panouri stradale cu hărţi turistice ale regiunii;  

 semnalizarea adecvată a obiectivelor turistice;  

 bannere de prezentare a structurilor de cazare şi masă.  
 
O atenţie importantă trebuie acordată calităţii infrastructurii de transport. Astfel, este 

necesară:  

 modernizarea şi reabilitarea căilor rutiere de transport,  

 semnalizarea adecvată a rutelor, distanţelor,  

 amenajarea căilor de rulare prin marcaje corespunzătoare,  

 amplasarea de indicatoare şi hărţi turistice pe principalele artere de circulaţie, 
precum şi de indicatoare şi panouri turistice în localităţile cu potenţial turistic,  

 amenajarea de parcări prevăzute cu grupuri sanitare pe principalele artere rutiere,  

 modernizarea şi electrificarea liniilor de cale ferată,  

 este necesară dotarea gărilor cu grupuri sanitare moderne, facilităţi de alimentaţie, 
bancomate,  

 modernizarea trenurilor şi autobuzelor în vederea creşterii gradului de confort.  
e) Turismul de afaceri şi conferinţe 
 
Din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, turismul de afaceri 

reprezintă una dintre cele mai profitabile forme de turism. Acest tip de turism care include 
participarea la reuniuni, conferinţe, expoziţii, congrese, seminarii de afaceri, întruniri 
internaţionale, team-building-uri, programe de training, este localizat îndeosebi în marile 
oraşe, în cazul municipiului Iaşi, în municipiul Iaşi. Avantajele dezvoltării turismului de afaceri 
sunt sumele mari cheltuite în timpul desfăşurării evenimentelor dar şi faptul că, potrivit 
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, circa 17% din cei care vin cu afaceri în România, 
revin ca turişti, împreună cu familia. 
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Materializarea acestei forme de turism depinde însă de o infrastructură specifică, la 
standarde ridicate de calitate.  

În scopul dezvoltării municipiului Rădăuţi ca destinaţie competitivă pentru turismul de 
afaceri, şi pentru reducerea caracterului sezonier al turismului, se impun măsuri privind: 

 îmbunătăţirea semnificativă a spaţiilor de cazare la standard scăzut până la un 
nivel de cel puţin 3 stele;  

 modernizarea infrastructurii de cazare existente şi construirea de noi hoteluri, la 
standarde de 4 şi 5 stele, în zone selectate, având un stil arhitectonic care să 
corespundă mediului şi împrejurimilor;  

 crearea unor pachete de servicii complexe care trebuie să includă:  
- cazarea la hoteluri de standard superior,  
- rezervarea biletelor de avion,  
- echipamente de sonorizare, servicii de secretariat, servicii de traducere 
şi interpretariat,  
- săli modulare, în funcţie de numărul participanţilor, 
- vizite pentru participanţi la obiectivele turistice din judeţul Suceava),  
- mese festive.  

 investiţii în infrastructura specifică turismului de afaceri şi conferinţe: săli de 
conferinţe şi congrese, dotate cu sonorizare şi servicii de traducere simultană, 
firme de catering, firme de transport cu grad sporit de confort (clasa business), 
firme specializate în servicii de secretariat şi traduceri, etc.; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor din restaurante, hoteluri;  
 dezvoltarea unui centru de conferinţe de mare capacitate cu multiple utilizări în 

parteneriat public – privat;  
 o cerinţă esenţială în dezvoltarea turismului de afaceri este reprezentată de 

specializarea agenţiilor de turism locale pe această formă de turism,  
 promovarea municipiului Rădăuţi ca destinaţie turistică pentru întâlniri 

internaţionale prin colaborarea ONT cu Asociaţia Naţională a Organizatorilor 
Profesionişti de Târguri şi Expoziţii din România.  

 
 
 Propuneri care vizează resursele umane din domeniu turismului:  
 
Un alt obiectiv important care trebuie luat în considerare pentru dezvoltarea 

activităţilor turistice se referă la forţa de muncă specializată. Din acest punct de vedere ne 
confruntăm cu un deficit al persoanelor calificate în domeniul turismului. Pentru remedierea 
acestui aspect negativ se recomandă:  

 înfiinţarea în cadrul liceelor locale a unor profile de pregătire în sectorul ospitalităţii 
- cursuri de formare profesională a tinerilor dar şi pentru adulţi;  

 reviziurea şi actualizarea structurii de curs, a curiculei şi a programei şcolare 
pentru cursurile de pregătire specializate din sectorul turism, hoteluri şi restaurante ale 
instituţiilor existente specializate, de formare profesională; 

 pregătirea personalului pentru Centrul de Informare Turistică pentru a deprinde 
abilităţi specifice de comunicare şi informare în cadrul centrelor;  

 dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 
hotelier astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi asigurarea 
calificării unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare/pentru 
completarea posturilor vacante,  

 înfiinţarea unei şcoli hoteliere;  
 creşterea exigenţelor pentru admiterea elevilor în şcolile de profil,  
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 colaborarea/realizarea unor parteneriate între şcolile hoteliere şi unităţile hoteliere 
locale, în vederea desfăşurării practicii şcolare,  

 introducerea obligatorie în învăţământul din domeniu hotelier a cel puţin unei limbi 
de circulaţie internaţională.  
 
 

 Propuneri ce vizează informarea şi promovarea turistică:  
 
Informarea şi promovarea turistică reprezintă poate cel mai important factor în 

atragerea turiştilor. În prezent, consumatori de pe pieţele – sursă de turişti folosesc din ce în 
ce mai mult căutarea, informarea şi rezervarea pe website, Internet, conform cerinţelor lor de 
călătorie. Tocmai de aceea, propunerile vizând informarea şi promovarea turistică se referă 
la:  

 definirea şi promovarea unui brand (marcă, simbol) a Municipiului Rădăuţi în 
scopul individualizării şi promovării ofertei turistice a municipiului Rădăuţi şi, în 
acelaşi timp să fie suficient de expresivă pentru a atrage turiştii şi investitorii;  

 crearea unui website de prezentare şi popularizare a ofertei turistice a oraşului 
Rădăuţi care să conţină toate elementele care contribuie la asigurarea confortului 
şi ineditului vizitei:  

  1. aşezarea şi localizarea municipiului Rădăuţi.  
2. “Cum se ajunge la Rădăuţi?”: specificarea clară a modului în care se 

ajunge în municipiul Rădăuţi pe diferite căi: rutier, feroviar, aerian, cu 
menţionarea legăturilor, a conexiunilor, traseelor, orarelor curselor, care 
fac posibil accesul în oraş.  

3. “Ce putem vedea în municipiul Rădăuţi?”: prezentarea obiectivelor ce fac 
parte din patrimoniul turistic al oraşului, pe categorii: cultural – istorice, 
religioase, arhitectonice, agrement, şi reunirea tuturor acestor elemente 
în harta obiectivelor turistice a municipiului Rădăuţi.  
- integrarea obiectivelor turistice în circuite şi trasee turistice atât la nivel 
judeţean cât şi în circuite regionale;  

4. „Unde mâncăm şi unde dormim?”: este necesară prezentarea unităţilor 
de cazare şi masă, cu specificarea facilităţilor oferite precum şi dacă este 
posibilă sau nu plata cu cardul.  

5. „Cum ne distrăm?”: se vor prezenta unităţile turistice de agrement.  
- pentru a simplifica alegerea unui anumit obiectiv, restaurant, hotel, se propune 

introducerea unui forum în care turiştii să îşi exprime opiniile în legătură cu obiectivele 
vizitate, serviciile unui anumit hotel, restaurant, loc de agrement, acest forum putând fi utilizat 
ca instrument de feed-back;  
 - este necesar ca toate aceste informaţii să fie disponibile, în afară de limba română, 
în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, de preferat engleza, pentru atragerea turiştilor 
străini; 

- crearea unui Centru de Informare Turistică în centrul oraşului, pentru a extinde 
mesajul de ospitalitate faţă de turişti, oferind acestora informaţii corecte pentru a-i asista în 
orientarea şi alegerea obiectivelor turistice;  

Pentru implementarea centrelor de informare turistică (CIT) este alocată o anumită 
sumă din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. CIT reprezintă o resursă valoroasă de 
furnizare a informaţiilor pe loc şi de influenţare a opţiunilor vizitatorilor. Ele pot avea influenţă 
asupra prelungirii duratei sejurului şi pot încuraja vizitatorii să revină. 

Centrul de Informare Turistică trebuie să ofere:  
- informaţii coerente, imparţiale şi de actualitate,  
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- tehnologii informatice avansate care permit obţinerea informaţiilor de către turişti în 
etapa de pre-planificare, planificare (website) sau pe durata vizitei,  

- ghiduri, hărţi turistice, pliante de prezentare a obiectivelor turistice din Rădăuţi dar şi 
din întreaga zonă a Bucovinei, broşuri privind prezentarea şi localizarea unităţilor turistice de 
cazare, alimentaţie şi agrement, (materiale pe care vizitatorii se aşteaptă să le poată 
cumpăra),  

- servicii în vederea rezervării pentru cazare, cumpărării de bilete la diferite 
evenimente,  

- cu acordul Organizaţiei Naţionale de Turism, centrelor de informare turistică li se va 
permite să afişeze semnul internaţional "i" pe fond albastru, care indică vizitatorilor că se pot 
aştepta la un nivel ridicat al serviciilor oriunde îl văd afişat. 

- amenajarea în apropierea obiectivelor turistice a unor magazine de suveniruri (gift 
shop) care să reflecte specificul local al zonei turistice Bucovina, şi, particular a oraşului 
Rădăuţi (de exemplu, obiecte de ceramică de Kuty – Colibaba, ceramică neagră de 
Marginea, mici machete ale diferitelor obiective turistice locale, cum ar fi M-rea Bogdana, ouă 
încondeiate diferite obiecte de uz casnic fabricate din lemn, ţesături, etc.),  

- promovarea evenimentelor cultural – artistice şi etnografice (Festivalul de Datini şi 
Obiceiuri de Iarnă, Festivalul Internaţional Arcanul, Târgul Olarilor şi Meşterilor Populari „Ochi 
de Păun”) prin acţiuni şi campanii de promovare integrată a produsului turistic local şi 
sprijinirea participării la acest tip de evenimente pe plan intern şi internaţional,  

- construirea unui Centru Expoziţional,  
- instalarea de panouri stradale în care să fie de afişate hărţi turistice ale municipiului, 

panouri amplasate pe principalele artere de circulaţie ale oraşului, precum şi la intrarea şi 
ieşirea din oraş;  

- crearea unor puncte de informare tutristică în Gara Rădăuţi, Autogara Rădăuţi;  
- realizarea unei baze de date la nivel judeţean (integrată în baza de date naţionale) a 

produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor atât în industria turistică, cât şi în ceea ce 
priveşte accesul publicului.  
 
 
 

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 
 

 
 3.5.1. Evolutia populaţiei  

 
Municipiul Rădăuţi, situat în depresiunea omonimă, a fost pentru o lunga perioadă de 

timp, singurul centru urban din regiune, supremaţia sa în teritoriu nefiind împărţită decât cu 
oraşul Siret. Odată cu obţinerea statutului urban de către localităţile Vicovu de Sus şi 
Milişăuţi, în 2003 şi respectiv 2004, concurenţa pentru aria de influenţă în depresiune a 
devenit mai acerbă. Cu toate acestea, municipiul beneficiază de un profil economic 
diversificat, în timp ce în noile oraşe unele sectoare sunt abia apărute, fapt care îi asigură în 
continuare rolul de principal pol de atracţie în regiune.    

Populaţia este principalul element care defineşte şi structurează un teritoriu. Ea 
constituie punctul central al oricărei strategii de dezvoltare, determinând gradul de influenţă a 
teritoriului considerat.   

În termeni demografici, influenţa municipiului Rădăuţi se transpune prin creşteri şi 
scăderi ale numărului de locuitori, datorate în primul rând fluxurilor migratoare, dar şi 
particularităţilor  comportamentului natalist. Acesta s-a caracterizat printr-o scădere 
semnificativă a valorilor ratei natalităţii în perioada post-decembristă, ca urmare a anulării 
politicilor pro – nataliste susţinute de regimul comunist. Cu toate acestea, având în vedere 
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valorile în mod tradiţional ridicate în această zonă a ţării, chiar şi în situaţia trendului 
descrescător pe care îl urmează în ultimii ani, rata natalităţii se menţine în continuare peste 
media pe ţară şi foarte apropiate de cele judeţene, fiind chiar mai ridicate în majoritatea 
anilor.  

Valorile ratei mortalităţii au fost în uşoară creştere în ultimii ani, corelat cu creşterea 
ponderii segmentului populaţiei vârstnice, continuând să se situeze insă sub media naţională. 
Bilanţul natural al populaţiei municipiului Rădăuţi se menţine aşadar pozitiv, contribuind la 
creşterea efectivului demografic.  

Bilanţul migratoriu, cealaltă componentă a bilanţului real al populaţiei, se situează la 
cealaltă extremă, valorile sale fiind în scădere, situându - se la cote negative. Aşadar, 
municipiul pierde în mod constant populaţie, datorită fenomenului de retur rural, pe de o 
parte, iar pe de alta, datorită dezvoltării economice insuficiente pentru a absorbi forţa de 
muncă existentă.  

Evoluţia populaţiei a cunoscut două etape distincte în intervalul 1957-2007. A existat, 
aşadar, o etapă de creştere constantă, între 1957 şi 1997, în care populaţia oraşului aproape 
s-a dublat, atât datorită fluxurilor demografice primite din localităţile invecinate, cât şi 
natalităţii ridicate. Ulterior tendinţa s-a inversat, teritoriul pierzând 9,17% din efectivul 
demografic în intervalul 1997-2007, în special datorită emigraţiei.  

 Populaţia teritoriului era, la 1.VII.2007, de 29291 de persoane, având o structură 
relativ echilibrată, dominată net de grupa adultă. Este afectată de un stadiu incipient al 
fenomenului de  imbătrânire demografică, cauzat atât de scăderea natalităţii, precum şi de 
emigrările masive, în special în rândul populaţiei tinere. 

Evoluţia viitoare a populaţiei depinde de cei trei factori care influenţează în mod direct 
variaţiile efectivului demografic: fertilitatea, natalitatea şi mortalitatea. Teritoriul dispune de un 
potenţial fertil remarcabil, ce constituie baza pentru evoluţia demografică ulterioară.  

Estimarea evoluţiei viitoare este un demers dificil, cu un pronunţat caracter explorativ, 
depinzând de factori ce nu pot fi în întregime previzionaţi.  

 
Putem elabora un scenariu de evoluţie posibilă pentru orizontul de prognoza 2028 în 

funcţie de următoarele premise:  
 
- chiar şi în condiţiile în care comportamentul demografic al municipiului se va 

ralia la tendinţele urmate la nivel naţional, respectiv diminuarea numărului de 
copii pe familie, coroborat cu creşterea vârstei mamei la prima naştere, 
potenţialul demografic şi fertil remarcabil de care dispune municipiul, va face 
ca rata natalităţii să se menţină totuşi la valori pozitive apropiate de cele 
actuale, mai mari decât în alte regiuni ale ţării; 

- trecerea unui contingent numeros de populaţie din grupa adultă către cea 
vârstnică va determina o creştere a ratei mortalităţii pe viitor, astfel încât, 
sporul natural al populaţiei municipiului Rădăuţi se va menţine la cote 
comparabile cu cele actuale, urmând totuşi un trend uşor descrescător, 
datorită creşterii duratei medii de viaţă;                     

- în urma investiţiilor în domeniul economic şi în activităţile de formare 
profesională, rata de ocupare a populaţiei active va mai creşte, diminuând în 
acest fel tentaţia de a emigra; 

- măsurile de dezvoltare economică vor contribui la creşterea nivelului de viaţă 
şi a ratei de ocupare a forţei de muncă, fapt ce va avea drept efect creşterea 
atractivităţii municipiului în contextul regional. Consecinţa implicită va fi 
creşterea numărului de persoane ce se vor stabili în teritoriu; 

- bilanţul migratoriu al populaţiei municipiului va cunoaşte o uşoară redresare 
pe termen mediu-lung, contribuind la creşterea demografică; 
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Estimarea tendinţelor viitoare ale evoluţiei municipiului au la bază următoarele 
elemente: 

- numărul şi structura, pe sexe şi vârste, a populaţiei la data recensământului din 1992; 
- numărul şi structura, pe sexe şi vârste, a populaţiei la data recensământului din 2002; 
- caracteristicile evoluţiei populaţiei în perioada 1977 - 2007; 
- caracteristicile mişcării naturale şi migratorii 1977-2006; 

Pot fi elaborate aşadar 3 variante de prognoză privind evoluţia viitoare a populaţiei, 
având drept bază de calcul populaţia stabilă la 1.VII.2007 şi elementele anterioare. 
Prognozele au un caracter tendenţial şi constau în extrapolarea tendinţelor demografice din 
perioada 1977-2007 pentru orizontul 2018.  

 
 Varianta I de prognoză are la bază evoluţia populaţiei municipiului în intervalul 1977-
2007 şi în elaborarea sa presupunem  că pentru următorii 20 de ani se vor menţine aceleaşi 
tendinţe. În intervalul considerat ca reper, populaţia a crescut de 1,33 ori, având  un ritm 
mediu anual de 1.13%. Aşadar, pentru orizontul de prognoză 2018, populaţia va creşte 
exponenţial, funcţie de acelaşi ritm mediu anual. Aplicând algoritmul de calcul, rezultă că la 
nivelul anului 2018 numărul populaţiei va fi de 33.095 persoane.  

 

POPULAŢIA 
1977 
(NR.PERSOA

NE) 

POPULAŢIA 
2007 
(NR.PERSOA

NE) 

RITMUL MEDIU 
ANUAL DE 
CRESTERE % 

21869 29291 1.13 

  Sursa: DJS Suceava, P.U.G. Municipiul Rădăuţi, 1997 

 
 Anul 2008: 29291 X 1,0113 = 29621 persoane 
 Anul 2013: 29621 X 1,01135= 31310 persoane 
 Anul 2018: 31310 X 1,01135 = 33095 persoane  
 
Aşadar, conform acestei variante, populaţia va înregistra o creştere de 3804 persoane 

până la nivelul anului 2018.  
Varianta II de prognoză ia în calcul sporul mediu anual (natural şi migratoriu) înregistrat 

în perioada 1977-2007,  a cărui valoare a fost de 247 persoane. Vom considera deci că 
populaţia municipiului va creşte în fiecare an, până la nivelul anului 2018, cu 519 persoane. 
În aceste condiţii, din calculul efectuat rezultă ca în anul 2018, populaţia va fi de 35.000 de 
locuitori.  

 

POPULAŢIA 
1977 
(NR.PERSOANE) 

POPULAŢIA 
2007 

(NR.PERSOANE) 

SPOR MEDIU 
ANUAL 
(NR.PERSOANE) 

21869 29291 247 

   Sursa: DJS Suceava, P.U.G. Municipiul Rădăuţi, 1997 

 
Având drept bază de calcul populaţia municipiului Rădăuţi în anul 2007, conform 

algoritmului de preliminare, în această variantă de prognoză vom avea următoarele rezultate: 
 Anul 2008: 29291+247 = 29538 persoane 
 Anul 2013: 29810 + (247 x 5) = 30773 persoane 
 Anul 2018: 30773 + (247 x 5) = 32008 persoane  
 
Creşterea estimată în această variantă, de 2717 persoane, este una semnificativă, 

depăşind totuşi probabilităţile de evoluţie. Este aşadar o variantă optimistă de preliminare.  
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 Varianta III de prognoză are ca bază sporul mediu anual din perioada 1997-2007, 
perioadă ce a fost marcată de o scădere a populaţiei. Sporul mediu a fost aşadar de -296 
persoane.   
 In această ipoteză, populaţia ar continua să scadă în următorii 10 de ani cu acelaşi 
număr de persoane anual. Rezultatul astfel obţinut ar fi că în anul 2018 numărul locuitorilor 
din municipiul Rădăuţi ar fi de 26.035, continuând să scadă până la 26.035 la finele 
orizontului de prognoză (2018).  

 

POPULAŢIA 
1997 
(NR.PERSOANE) 

POPULAŢIA 
2007 

(NR.PERSOANE) 

SPOR MEDIU 
ANUAL 
(NR.PERSOANE) 

32250 
 

29291 -296 

   Sursa: DJS Suceava, P.U.G. Municipiul Rădăuţi, 1997 
 
 Conform algoritmului de calcul, având la bază populaţia din 2007, populaţia 

municipiului Rădăuţi va avea următoarea evoluţie: 
 Anul 2008: 29291 - 296 = 28995 persoane 
 Anul 2013: 28995 - (296 x 5) = 27515 persoane 
 Anul 2018: 27515 - (296 x 5) = 26035 persoane  
  
Este deci o variantă pesimistă de evoluţie, ce nu corespunde strategiei şi premiselor 

stabilite mai sus.  
 

 2007 2008 2013 2018 
 

Varianta I 29291 29621 31310 33095 

Varianta II 29291 29810 30773 32008 

Varianta III 29291 28995 27515 26035 

   Sursa: Date prelucrate după DJS Suceava, P.U.G. Municipiul Rădăuţi, 1997 
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Sursa: Date prelucrate după DJS Suceava, P.U.G. Municipiul Rădăuţi, 1997 
 Analizând cele 3 variante de prognoză prezentate mai sus şi sintetizate în tabel, 
putem concluziona următoarele:  

- prima variantă de prognoză corespunde unui scenariu destul de realist, în care populaţia 
va cunoaşte o creştere moderată, în condiţiile redresării uşoare a valorilor bilanţului 
migratoriu, pe fondul creşterii economice; de asemenea, conform acestui scenariu, sporul 
natural va continua să se menţină la cote pozitive, contribuind decisiv la creşterea 
demografică; este varianta cea mai apropiată de potenţialul real al municipiului şi de 
contextul socio - economic actual.  

- cea de a doua variantă corespunde unui scenariu optimist, de creştere semnificativă a 
populaţiei, combinând elementele dezvoltării economice cu cele ale evoluţiei demografice;  

- varianta a treia corespunde unui scenariu pesimist, care nu poate fi acceptat, întrucât 
conduce la scăderi ale populaţiei, care nu corespunde cu potenţialul real şi nici cu ipoteza 
propusă.  

Aşadar, varianta care poate fi considerată drept bază pentru planificarea urbanistică 
este prima.  

Creşterea estimată va fi resimţită la nivelul tuturor grupelor de vârstă.  Semnificative 
din acest punct de vedere vor fi creşterile înregistrate de populaţia şcolară, precum şi de cea 
din grupa vârstnică, acestea din urmă implicând diversificarea serviciilor şi a 
responsabilităţilor de ordin social.  

În ceea ce priveşte resursele umane, având în vedere ca populaţia adultă este cea 
care deţine ponderea dominantă din totalul populaţiei, este evident că municipiul prezintă un 
contingent foarte numeros de forţă de muncă, ce se va menţine şi pe viitor, după cum atestă 
raportul de substituţie a generaţiilor (189%). Gradul de ocupare al populaţiei active este însă 
unul redus, evidenţiind insuficienta dezvoltare economică a oraşului, aflat în imposibilitatea 
de a absorbi forţa de muncă existentă, aceasta reprezentând una din disfuncţionalităţile  
socio - demografice majore.  

 
Obiective privind dezvoltarea structurii socio-economice  

 
Strategia de dezvoltare socio - economică a municipiului Rădăuţi este în concordanţă 

cu strategia de dezvoltare a judeţului Suceava, precum şi cu cea a Regiunii Nord - Est. Are 
ca obiective principale soluţionarea disfuncţionalităţilor existente, stabilizarea şi atingerea 
unui echilibru durabil de natură socio-demografică.    
 Disfuncţionalităţile identificate in domeniul demografic pe teritoriul municipiului 
Rădăuţi, corelate cu cele din domeniul economic, impun direcţiile principale de urmat in 
elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă in aceste sectoare.     

Priorităţile prin care se urmăreşte implementarea strategiei de dezvoltare economico-
socială a judeţului Suceava în perioada 2008-2013 vizează următoarele  domenii:  

 infrastructura şi mediul 

 sprijinirea afacerilor, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane  

 sănătate şi asistenţă socială 

 învăţământ, cultură, tineret 

 dezvoltarea turismului 

 modernizarea administraţiei publice 
 

Ele influenţează în mod direct nivelul de viaţă al populaţiei şi implicit au repercusiuni 
asupra evoluţiei demografice, fiind aplicabile şi la nivelul municipiului Rădăuţi, în concordanţă 
cu particularităţile evidenţiate în analiza situaţiei existente.  

Aceasta atestă că teritoriul se confruntă în primul rând cu un fenomen acut de 
emigrare, datorat faptului că la nivel local activităţile economice nu sunt suficient de 
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dezvoltate pentru a absorbi forţa de muncă de care dispune, lucru ce se reflectă în rata 
redusă de ocupare a populaţiei. Aşadar, obiectivul primordial vizează creşterea numărului de 
locuri de muncă, facilitarea (re)inserţiei pe piaţa muncii şi stabilizarea populaţiei în teritoriu, în 
special a celei din grupa tânără.  

În vederea atingerii acestui obiectiv principal, trebuie îndeplinite o serie de măsuri la 
nivelul fiecărui sector economic în parte, precum şi al educaţiei şi formării profesionale 
adecvate cu cerinţele pieţei. De asemenea, domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale sunt 
fundamentale pentru atingerea unui echilibru socio-demografic.     

În cele ce urmează, vom trasa direcţiile de urmat pentru fiecare sector economic în 
parte, în vederea realizării obiectivului principal din punct de vedere socio-demografic.  

 Oraşul prezintă actualmente un profil economic mixt, numărul unităţilor active 
indicând o dominantă terţiară netă (78%), axată în special pe comerţ.  Sectorul secundar 
deţine o pondere de 20% în cadrul profilului economic, cea mai mare parte a unităţilor 
aparţinând domeniului construcţiilor (11%), iar restul industriei (9%). Un aspect îmbucurător 
este faptul că, din totalul unităţilor economice existente în municipiu, 39% reprezintă asociaţii 
familiale şi persoane fizice autorizate, 60% sunt S.R.L- uri şi doar 1% societăţi pe acţiuni. 
Această configuraţie indică un nivel bun de dezvoltare a IMM- urilor, mult mai flexibile şi mai 
adaptabile la cerinţele pieţei.   

Dezvoltarea acestor tip de unităţi reprezintă un avantaj pentru economia locală, ce 
trebuie sprijinit prin măsuri concrete. Se urmăreşte înfiinţarea de noi firme, creşterea 
competitivităţii şi a eficienţei celor existente în vederea dezvoltării sectoarelor cu potenţial de 
creştere economică de la nivelul municipiului. Atenţia trebuie îndreptată cu precădere către 
sectorul serviciilor, care ar permite tinerilor cu studii superioare să rămână în Rădăuţi. 
Efectele s-ar concretiza în creşterea iniţiativei private, creşterea veniturilor populaţiei, 
reducerea ratei şomajului şi implicit diminuarea ponderii fluxurilor de emigraţie.   

Sectorul primar deţine doar 2% din activităţile desfăşurate la nivelul municipiului 
Rădăuţi. Agricultura este practicată atât în sistem extensiv, în gospodăriile proprii, cât şi, din 
ce în ce mai mult, în sistem de asociaţii agricole, pe parcele mari, utilizând sisteme 
mecanizate şi tehnici agricole mai avansate, ceea ce permite creşterea productivităţii. 
Factorii edafici şi hidrici au impus o specializare pe cultura cartofului, în vederea obţinerii unui 
randament satisfăcător, celelalte culturi fiind mai puţin practicate. Creşterea animalelor este o 
ocupaţie practicată în prezent atât in gospodăriile proprii, dar şi în sistem de asociaţii. 
Creşterea bovinelor, ocupaţie tradiţională în această zonă, a fost surclasată de efectivele de 
ovine şi porcine, produsele animale fiind mult mai bine valorificate comparativ cu cele 
rezultate din cultura plantelor.  

Obiectivul strategiei de dezvoltare agricolă ar trebui să fie atât creşterea veniturilor şi a 
randamentului rezultat din activităţile practicate, cât şi a numărului de persoane remunerate 
din acest sector. In acest sens, soluţiile ar consta în creşterea numărului de asociaţii, care să 
utilizeze, pe lângă utilajele agricole adecvate, şi personal calificat în acest domeniu. 
Înfiinţarea fermelor zootehnice şi asociaţiilor agricole este un demers foarte util pentru 
localnici deoarece creează un statut juridic ce facilitează atragerea unor mijloace de 
finanţare, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă remunerate  corespunzător. Pot 
fi întocmite proiecte pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin programul FEADR 
(Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală), precum şi prin POR (Programul Operaţional 
Regional), ce pot fi utilizate atât în vederea achiziţionării de utilaje şi materii prime, cât şi 
pentru efectuarea de stagii sau cursuri de pregătire şi perfecţionare a personalului.  

Sectorul secundar, reprezentat prin construcţii şi industrie, deţine 20% din activităţile 
economice desfăşurate în municipiul Rădăuţi. În rândul industriilor active în localitate, se 
numără şi cele care prelucrează şi valorifică produsele agricole. Este vorba despre industria 
alimentară, cu sub-ramurile sale: morărit şi panificaţie, fabricarea produselor din carne, 
fabricarea altor produse alimentare, precum şi secţia de conserve legume – fructe, deşi 
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acesta din urmă si-a diminuat mult producţia. Aceste ramuri industriale valorifică produsele 
locale, precum şi pe cele din comunele învecinate.  

Eficientizarea agriculturii poate avea ca efect şi dezvoltarea acestor sectoare 
industriale, în sensul diversificării gamei de produse şi al creşterii productivităţii şi calităţii. De 
asemenea, pot apărea noi subramuri care să valorifice produsele agricole locale, în aceeaşi 
idee de a încuraja iniţiativa privată, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi de a creşte rata de 
ocupare a populaţiei, concomitent cu creşterea veniturilor.  

 
 
Dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă 
 
Obiectivele măsurii:  

 Sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin sisteme speciale 
de pregătire profesională, consiliere, mediere şi plasare în muncă;  

 Creşterea capacităţii de adaptare între pregătirea profesională a forţei de muncă şi 
cerinţele de pe piaţa muncii 

 integrarea forţei de muncă în structurile economice locale şi din localităţile apropiate; 

 organizarea unor cursuri de reconversie profesională a populaţiei şomere, în 
parteneriat cu AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste activităţi;  

 informarea populaţiei in privinţa importanţei urmării cursurilor de reconversie 
profesională şi a posibilităţilor reale oferite de acestea pentru reintegrarea pe piaţa 
muncii la nivelul comunei.  
Formarea profesională continuă are drept scop armonizarea nevoilor pieţei forţei de 

muncă cu cele ale actorilor sociali prin promovarea unor programe deschise, care pot urma 
oricărei forme de educaţie iniţială. 
 

Acţiuni: 

 dezvoltarea centrelor de formare profesională pentru adulţi;  

 măsuri active de integrare socio-profesională a persoanelor neangajate aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 

 înfiinţarea de Centre de Orientare Şcolară şi Profesională şi dezvoltarea celor 
existente; 

 înfiinţarea de Centre ocupaţionale pentru tineri; 

 gestionarea eficientă a pieţei muncii; 

 organizarea de burse a locurilor de muncă; 

 servicii de consiliere pentru persoanele adulte în vederea integrării profesionale; 

 derularea de programe privind formarea profesională; 

 organizarea unor programe de pregătire iniţială şi continuă destinate personalului 
angajat; 

 Domeniul serviciilor este relativ bine conturat pe teritoriul municipiului Rădăuţi, însă 
există o gamă de largă de activităţi ce nu se regăsesc şi au potenţial de dezvoltare. Se 
recomandă implementarea unor noi unităţi de                     servicii sociale şi în special cele 
legate de îngrijirea şi ajutorarea bătrânilor, având în vedere degradarea structurilor 
demografice. In acest fel ar putea fi asigurat un număr de locuri de muncă pentru tinerii cu 
studii superioare.  
 Si domeniul construcţiilor are un potenţial de dezvoltare mare, având în vedere faptul 
că în municipiu continuă extinderea şi modernizarea fondului locativ şi a obiectivelor de 
utilitate publică. 
 Un domeniu ce ocupă un loc aparte in economia locală este comerţul cu amănuntul, 
precum si unităţile de alimentaţie publică, de tip bar.  Este de aşteptat ca prin dezvoltarea 
reţelelor de utilităţi, acest gen de unităţi să ia o amploare si mai mare.  
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 Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al municipiului Rădăuţi poate fi 
stimulată prin stabilirea şi atingerea unor obiective sectoriale, care includ: 

 Stabilizarea populaţiei în teritoriu prin creşterea atractivităţii sub aspectul pieţei muncii 
(locuri de muncă în terţiar, in special pentru populaţia tânără) 

 Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesibilităţii la servicii 
medicale de calitate, mai ales având în vedere ponderea în creştere a populaţiei 
vârstnice 

 Creşterea nivelului de instruire a populaţiei, cu implicaţii directe în calitatea resurselor 
umane 

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport 
 Asigurarea accesului echitabil la dotările edilitare pentru toţi locuitorii municipiului, care 

se reflectă în confortul sporit al populaţiei 
 
 Realizarea obiectivelor menţionate presupune implementarea unor programe/proiecte 
care ţin pe de o parte de sfera dezvoltării economiei locale (legată de oferta de locuri de 
muncă), iar pe de alta de locuire şi servicii publice (în relaţie cu creşterea atractivităţii pentru 
populaţie, dar şi pentru agenţii economici). 
 În ceea ce priveşte locuirea, creşterea atât a suprafeţei construite, cât şi a numărului 
de locuinţe denotă o îmbunătăţire a calităţii fondului locativ. Excepţie fac unele locuinţe mai 
vechi, din materiale nedurabile sau care nu au beneficiat de lucrări de modernizare (datorită 
puterii economice scăzute) sau cele construite în zone de risc.  
 Creşterea gradului de confort poate fi realizată prin: 

 utilizarea de materiale durabile pentru construcţii, păstrându-se însă pe cât posibil 
valorile şi materialele locale;  

 realizarea construcţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu 
reglementările urbanistice; 

 corelarea amplasării locuinţelor cu protecţia zonelor vulnerabile şi evitarea zonelor 
de risc (în special terenuri inundabile şi afectate de eroziune pluvială). 

 
 Starea de sănătate a populaţiei este un aspect fundamental pentru analiza nivelului de 
trai, dar şi a resurselor umane din teritoriu. Strategia de dezvoltare economico-socială 
durabilă a municipiului Rădăuţi trebuie să prevadă o serie de măsuri de reabilitare si 
modernizare a clădirilor din domeniul sanitar, de informare a populaţiei cu privire la factorii de 
risc pentru sănătatea umană, precum şi de monitorizare a acestora.  
 O atenţie deosebită trebuie acordată actului medical la naştere, in vederea diminuării 
valorilor mortalităţii infantile si a mortinatalităţii. Ar mai putea fi adoptate o serie de măsuri 
prin care să poată fi ameliorată starea de sănătate a populaţiei precum:  
 - facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia sanitară, 
 - educarea viitoarelor mame cu privire la sarcină şi la creşterea copilului;  

 - asigurarea unor condiţii mai bune de igienă si de viaţă prin racordarea tuturor 
locuinţelor la reţelele de utilităţi; 
 - asigurarea unor controale medicale şi tratamente în şcoli şi grădiniţe prin programe 
ale Consiliului Local şi instituţiilor de învăţământ, etc., 
 - construirea unor noi cabinete stomatologice şi puncte farmaceutice; 
 - creşterea numărului de salariaţi in domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale, având in 
vedere numărul în creştere al persoanelor vârstnice 
 Este necesară asigurarea unui nivel superior al procesului educaţional, pentru 
populaţia de pe teritoriul municipiului, atât prin calitatea infrastructurii şi a materialelor 
didactice, cat şi prin corelarea programei şi a materiilor cu cererea de forţă de muncă de pe 
piaţă. 
  Pentru îmbunătăţirea educaţiei din municipiu se recomandă: 
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 ameliorarea calităţii serviciilor în ceea ce priveşte dotările unităţilor de învăţământ: 
spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare), terenuri de sport, echipamentele 
informatice, dotările sanitare şi asigurarea cu agent termic; 

 dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea calificării 
corespunzătoare a acestora; 

 aducerea la parametri optimi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează şcolile 
şi grădiniţele din teritoriu; precum şi construirea unor noi unităţi 

 acordarea unei mai mari atenţii învăţământului vocaţional şi tehnic, corelată cu 
piaţa forţei de muncă; 

 încurajarea tinerilor (şi în egală măsură, a părinţilor, având în vedere efortul 
financiar pe care trebuie să îl facă aceştia) pentru a urma studiile liceale şi 
superioare;           

 stimularea familiilor rrome pentru a limita abandonul şcolar în rândul populaţiei 
minoritare de vârstă şcolară. 

 
 Mişcarea demografică cu o tendinţă defavorabilă pe termen lung şi procesul de 
îmbătrânire a populaţiei trebuie contracarate printr-o serie de măsuri: 

 sprijinirea creşterii natalităţii prin facilităţi (financiare, asistenţă şi consiliere 
medicală) asigurate tinerelor mame şi creşterea cuantumului alocaţiilor pentru 
copii; 

 reţinerea tineretului instruit (învăţători, profesori, cadre medicale) originar din 
municipiu prin acordarea unor facilităţi de tipul bonificaţiilor, primelor de instalare, 
sau suport pentru construcţia de locuinţe (concesionarea unor terenuri ale 
primăriei, etc.); 

 
 
 
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 

 
 

Căi de comunicaţie – Propuneri şi priorităţi  
 

Propunerile de organizare a circulaţiei constituie rezultatul abordării interdisciplinare a  
aspectelor urbanistice, de circulaţie şi transporturi şi de echipare edilitară majoră. Oricare 
modificare ulterioară în oricare din aceste domenii trebuie să ţină seama de implicaţiile şi de 
noile intercondiţionări care pot să apară în celelalte domenii.  

Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere din cadrul oraşului Rădăuţi, se 
impun câteva măsuri urgente pentru intrarea în normalitate, şi anume: 

- Se propun măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de circulaţie  
conform prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea soluţiilor la condiţiile 
existente şi utilizarea infrastructurilor actuale;  

 Modernizarea unor străzi în oraşul Rădăuţi, lucrări de   intretinere si reparatii la strazi 
modernizate: plombări, covoare asfaltice si tratamente, inclusiv.amenajare parcări;  

 Executat doua sensuri giratorii conform studiului de circulatie; 

 Lucrări de intreţinere si reparatii la trotuare si alei pietonale cu asfalt; 

 Lucrări de intreţinere si reparatii la strazi nemodernizate – balastare; 

 Modernizare alei si trotuare cu dale prefabricate; 

 Lucrari reparatii esplanada-Raiffeisen Bank; 

 Execuţie şosea ocolitoare a municipiului, pentru decongestionarea traficului rutier; 

 Devierea traseului căii ferate prin extravilanul localităţii, cu conservarea căii ferate 
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actuale în scop turistic; 

 Lucrari reparatii esplanada-Raiffeisen Bank; 

 Construcţii de poduri şi podeţe; 

 Decolmatarea sau executarea de şanţuri de scurgere acolo unde este necesar; 

 Se propun măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de circulaţie 
conform prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea soluţiilor la condiţiile 
existente şi utilizarea infrastructurilor actuale;  

 Corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi 
amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 

 Amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului oraşului Rădăuţi; 
 
 

 Propuneri ce decurg din planul de dezvoltare locală a oraşului pentru  
anul 2008 

 
a) Lucrări de întreţinere si reparaţii la străzi modernizate-plombări, inclusiv amenajare 

parcări si curte judecătorie      
b) Lucrari de intretinere si reparatii la strazi modernizate(covoare asfaltice si 

tratamente) 
- covoare asfaltice pe strazile :Vasile Bumbac, Izvoarelor,Gradinilor,Vasile Conta, 

I.L.Caragiale, 13 Septembrie, Ciprian Porumbescu, M.Eminescu, Ghe.Lazar, 
Aron Pumnul 

c) Lucrari de intretinere si reparatii la trotuare si alei pietonale cu astfalt 
d) Modernizare alei si trotuare cu dale prefabricate   

- Stefan cel Mare - dreapta, T.Vladimirescu – dreapta, C.Cernauti – stânga 
Patrulater Piata.Unirii, Calea.Bucovinei – dreapta; 

e) Executare lucrări pregătitoare în vederea asfaltării (ridicari la cota a bordurilor, 
capacelor, gurilor de scurgere, înlocuiri borduri mari si mici, etc.; 

f) Executat marcaje rutiere longitudinale si transversale 
g) Executat doua sensuri giratorii conform studiului de circulatie-zona Templu si 

internat Eudoxiu Hurmuzachi; 
h) Lucrări de redare a circulatiei auto str. Spitalului si zona CEC 
i) Lucrări reparaţii esplanada-Raiffeisen Bank 

  j) Lucrări de întreţinere si reparaţii la străzi nemodernizate - balastare 
  

 
 Propuneri ce decurg din Studiul de circulaţie în municipiul Rădăuţi 

 
Reţeaua de străzi principale a municipiului Rădăuţi are un nivel de amenajare care a 

rămas în urma ritmului de evoluţie a traficului şi se simte acut nevoia unei intervenţii 
imediate. 

Studiul de circulaţie privind circulaţia rutieră pe străzile principale din 
municipiul Rădăuţi întocmit de S.C. SURSA COM S.R.L. Suceava, în anul 2007, asigură 
baza necesară promovării diferitelor investiţii privind infrastructura rutieră: 

 

 optimizarea traseelor de artere principale 
Traseele principale de transport rutier din zona centrală a municipiului Rădăuţi îşi 

păstrează dispunerea actuală. Este necesar să se reabiliteze întreaga reţea rutieră din zona 
centrală a municipiului şi echiparea acestora cu indicatoare rutiere şi marcaje, precum şi cu 
instalaţii de semaforizare, conform standardelor actuale . 
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Arterele de penetraţie să fie amenajate cu patru benzi de circulaţie şi să se 
îmbunătăţească situaţia intersecţiilor prin realizarea benzilor de virare la stânga. 

Pentru scoaterea traficului de maşini grele din zona centrală a municipiului sunt 
necesare  artere ocolitoare pentru a evita poluarea municipiului cu noxele emanate de 
acestea şi alte dezavantaje. 

Intersecţiile care sunt depăşite de intensitatea traficului şi sunt insuficient echipate să  
se semaforizeze. 
 

 amenajarea intersecţiilor 
 

De obicei toate tipurile de participanţi la trafic împart acelaşi spaţiu într-o intersecţie.  
În general intersecţiile nu sunt suficient de bine structurate, controlul traficului este 

insuficient, există posibilităţi pentru manevre defectuoase efectuate de conducătorii auto. 
Manevrele periculoase tipice sunt depăşirile şi scurtăturile pentru virajul la stânga. 
Conducătorii auto care intră în strada principală din străzile laterale folosesc de asemenea 
scurtături, atât pentru virajele la stânga, cât şi pentru cele de dreapta. Astfel de manevre sunt 
riscante şi periculoase şi trebuie împiedicate. Acest lucru se poate realiza cel mai bine prin 
insule denivelate, atât pe strada principală, cât şi pe străzile secundare. 

O altă recomandare este folosirea unor intrări mai înguste de pe străzile secundare şi 
unghiuri de intersectare cât mai aproape de 90o. 
 Intersecţiile funcţionează în regim reglementat cu indicatoare rutiere de prioritate şi de 
cedare a trecerii. 
 Intensitatea traficului actual şi de perspectivă necesită amenajarea cu semafoare a 
intersecţiilor dintre străzile Bogdan Vodă cu 22 Decembrie şi Tudor Vladimirescu, precum şi 
a străzii Ştefan cel Mare cu str. Ieraclie Porumbescu pe care se desfăşoară actualmente 
traficul greu . 
 Viteza de bază pentru străzile de categoria a III-a este de 40 – 50 km/h. 
 Sunt necesare benzi suplimentare pentru virajul la stânga pentru fluxul ocolitor în 
intersecţii care depăşeşte 150 vehicule /oră şi 200 vehicule/oră pentru virajul la dreapta 
conform STAS 10144/3 – 91.  

O regulă generală pentru facilitarea traversării străzilor de către pietoni este 
amplasarea a două treceri de pietoni, una înainte şi una după intersecţie.  

Este necesar amenajarea unor intersecţii cu sens giratoriu şi semaforizarea altor 
intersecţii. 
 Intersecţiile mai puţin importante dar cu dispunere în plan sub forma literei K, sunt 
prevăzute a se amenaja cu insule de separare denivelate pentru canalizarea fluxurilor de 
circulaţie. 
 

 stabilirea dotărilor necesare circulaţiei şi echiparea tehnică 
 

 Indicatoarele de circulaţie rutieră SR 1848/1-2004 vor fi de tipul „Curente” şi executate 
cu folie reflectorizantă. 
 Insulele de separare şi dirijare a fluxurilor de circulaţie vor fi semnalizate cu indicatorul 
„Ocolire” fig. 75 a şi 75 b şi vor avea extremităţile marcate cu marcaje rutiere conform SR 
1848/7-2004. 
 Pe străzile colaterale care nu au prioritate faţă de străzile studiate se vor monta 
indicatoare „Oprire” fig. 35 sau fig. 34 „Cedează trecerea”, după caz, în imediata apropiere 
de intrarea în strada cu prioritate. 
 Toate trecerile de pietoni vor avea lăţimea minimă de 300 m, marcate cu vopsea albă 
de marcaj şi semnalizate cu indicatorul din fig. 105 „ Trecere pentru pietoni”. Când lăţimea 
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străzii este mai mare de 7,00 m se vor crea insule de  refugii pentru pietoni şi se va asigura 
vizibilitatea pietonilor asupra traficului rutier. 
 Marcajele longitudinale de separarea sensurilor de circulaţie se execută cu linie 
discontinuă simplă. In apropierea trecerilor de pietoni pe o lungime de 25 m se va executa 
marcaj prin linie continuă. 
 Pentru identificarea direcţiei de urmat în intersecţii, se vor executa marcaje prin săgeţi, 
care dau destinaţia direcţiei de urmat, fig. 41, SR 1848/7-2004. 
 Marcajele transversale pentru redarea trecerii se execută cu o linie discontinuă având 
dimensiunile 0,80 x 0,40 m cu spaţii de 0,40 cm şi precedată de un triunghi  din marcaj cu 
baza 1 m şi înălţimea 2 m, simbolizând indicatorul rutier „Cedează trecerea”.  

Marcajele pentru locurile de parcare se execută prin linii dispuse după poziţia 
autoturismelor (transversal, înclinat sau paralel cu marginea scării). 
 Marcajele se execută mecanizat prin aplicarea de vopsele de marcaj rutier de culoare 
albă sau galbenă. 

 organizarea circulaţiei 
 Se propune amenajarea intersecţiilor principale ale străzilor astfel: 

 intersecţii giratorii: 
o str. Piaţa Unirii cu str. Putnei şi str.  1 Mai 
o str. Piaţa Unirii la Galeriile de Artă 
o str. Ştefan cel Mare cu str. Volovăţului 
o str. Calea Bucovinei cu str. Iacob Zadic şi 22 Decembrie 
o str. Putnei cu str. Topliţei şi Pictor Grigorescu 
o str.C. Dobrogeanu Gherea cu str. Ion Nistor 
o str. Dogarilor cu str. Aron Pumnul 

str. Volovăţului cu varianta propusă pentru traficul greu 
 Intersecţii semaforizate: 

o str. Bogdan Vodă cu str. 22 Decembrie şi Tudor Vladimirescu 
o str. Ştefan cel Mare cu str. Ieraclie Porumbescu 

Unele străzi pot funcţiona cu „sens unic” la profilul actual, dispunând de o capacitate 
suficientă de circulaţie. În această situaţie sunt străzile: Piaţa Unirii pe tronsonul Primăriei şi a 
Poliţiei, tronsonul din faţa Magazinului general, str. Volovăţului, str.Cuza Vodă, str.Libertăţii. 
 Organizarea actuală a circulaţiei pe străzile centrale ale municipiului rezultă şi din 
diagrama traficului circulaţiei rutiere aşa cum este prezentată în planşa nr.8. 
 Pe Calea Bucovinei şi str. Ştefan cel Mare, străzi care au partea carosabilă de 9 – 10  
m, s-au prevăzut locuri de parcare pe o singură parte   ( partea dreaptă a drumului naţional 
DN 2H şi DN17A ), aşezate  în lungul străzii . Pentru delimitarea acestor locuri de parcare în 
lungul străzilor, în dreptul intersecţiilor cu străzile laterale s-au prevăzut racordări ale 
bordurilor străzilor laterale cu raze de 5,00 m, pentru a preîntâmpina ieşirea autovehiculelor 
de pe străzile laterale pe spaţiul de parcare, asigurând şi o bună vizibilitate la ieşirea din 
lateral. 
 Pentru traficul greu de tranzit este necesar să se prevadă la intrările în municipiu, 
platforme de parcare pentru vehiculele grele (TIR ) dotate cu staţii de întreţinere auto, 
alimentaţie publică şi cazare. 

 
Soluţiile promovate în acest studiu au priorităţi diferite, fapt care se exprimă printr-o 

etapizare a realizării lor. 
-amenajarea unei de străzi pietonale 
-amenajarea şi semaforizarea intersecţiilor 
-majorarea la 4 benzi a arterelor principale  
-parcaje şi alte dotări pentru circulaţie 



290249

249 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

249/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

-arteră ocolitoare pentru traficul greu şi de tranzit care să ocolească zona centrală a 
municipiului. 

 
 Propuneri ce decurg din portofoliu proiecte al judeţului  Suceava 

 

NR 
CR
T 

TITLU PROIECT SURSA 
FINANŢĂRII 

BENEFICIAR MATURITATEA 
PROIECTULUI 

DATA 
PROMOVĂRII 
PROIECTULUI 

1 Modernizare DJ 178 F, 
km 0+000 – 6+800, 
Rădăuţi – Măneuţi – 
Frătăuţii Vechi 

POR, Axa 2 Consiliul Judeţean 
Suceava 

SF 2008-2013 

2 Artera de centura 
ocolitoare (inel de 
centură) 

POR, Axa 2 Consiliul Local al 
Municipiului 
Rădăuţi 

SF 2008-2013 

 
Observaţii: 
Neexecutarea la timp a acestor lucrări va duce la creşterea dificultăţilor de remediere 

atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor. 
 Extinderea intravilanului prin propunerile din documentaţia P.U.G. impune trasarea de 
noi accese. În planşele de propuneri s-au trasat drumuri orientative, definitivarea urmând să 
se facă ulterior, avându-se în vedere trecerea terenurilor respective în domeniul public. 
 Profilele de drumuri figurate în planşa reglementări au ţinut cont de profilele tramei 
existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face 
în conformitate cu prevederile R.L.U. (Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea 
străzilor în localităţile rurale – M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV. 1998). 
 
 
 

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ, BILANŢ TERITORIAL. 
 

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare zonele funcţionale existente au suferit 
modificări în structura şi mărimea lor prin mărirea suprafeţei intravilanului. 

Limita intravilanului municipiului Rădăuţi s-a modificat, noua limită incluzând toate 
suprafeţele de teren ocupate de construcţii sau amenajări, precum şi suprafeţe de teren 
necesare dezvoltării în următorii 5-10 ani. 
 Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, 
modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate. 

Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel: 
           
BILANŢ TERITORIAL MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 

Nr. 
crt. 

Zone funcţionale 
Existent Propus 

ha % ha % 

1 
Locuinţe şi funcţiuni complementare 

595,16 55,38 812,51 59,73 

2 Instituţii de interes public 40,00    3,72 40,00 3,00 

3 Zona de unitati industriale si de depozitare 92,32    8,59 92,32 6,79 

4 Zona de unitati agro-zootehnice 40,15    3,74 40,15 2,95 

5 Căi de comunicaţie rutiere 89,50 8,33 93,53 6,88 

6 Căi de comunicaţie feroviară 11,31 1,05 11,31 0,83 

7 Zona de spaţii verzi, agrement, protecţie 16,62 1,55 80,87 5,95 

8 Zona de unitati tehnico - edilitare 4,44 0,42 4,44 0,33 

9 Gospodărie comunală, cimitire 17,88 1,66 17,88 1,31 
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10 Zona specială 9,02 0,84 9,02 0,66 

11 Terenuri libere 143,03 13,31 143,03 10,51 

12 Ape 10,20 0,95 10,20 0,75 

13 Terenuri neproductive 5,00 0,46 5,00 0,37 

14 TOTAL teritoriu intravilan      1074,62 100,00 1360,26 100,00 

 
BILANT TERITORIU ADMINISTRATIV MUN. RADĂUŢI 

 
Teritoriu 
administrativ 
al comunei 
municipiul 
RDĂUŢI 

 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ  
Total 
(ha) 

Agricol 
(ha) 

Neagricol 

Păduri 
(ha) 

Ape 
(ha) 

Drumuri 
(ha) 

Curţi 
construcţii 

 

Neproductiv 
 

Extravilan 1693,97 - 84,80 35,97 - 55,00 1869,74 

Intravilan 143,03 10,00 10,20 105,03 1087,00 5,00 1360,26 

Total 1837,00 10,00 95,00 141,00 1087,00 60,00 3230,00 

% din total 56,87 0,31 2,94 4,37 33,65 1,86 100.00 

     SUPRAFATA TERITORIULUI INRAVILAN 
MUN. RĂDĂUŢI, JUD. SUCEAVA 
 

 RĂDĂUŢI TOTAL 

EXISTENT HA 1074,62 1074,62 
PROPUS HA 1360,26 1360,26 
DIFERENTA 285,64 285,64 
% din existent 26,58 % 26,58 

 
 
EVOLUŢIA POPULAŢIEI MUN. RĂDĂUŢI, JUD. SUCEAVA 
 

 
 

 Zonificare funcţională 
 

 Zona pentru locuinţe se măreşte ca urmare a introducerii în intravilan a unor 
suprafeţe de teren deja construite şi a unor terenuri necesare pe viitor construirii de locuinţe. 
Se măreşte  procentul de ocupare al terenului (POT) astfel: 50% - 70% - pentru locuinţe 
colective; 
                                                                           40% - pentru locuinţe individuale. 
 Circa 30% din terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa cu construcţii 
de locuinţe, restul rămânând cu destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi. 
 Se propune diferenţierea funcţională şi configurativă a zonei rezidenţiale existente în 
următoarele categorii care primesc reglementări proprii: 

o zona predominant rezidenţială 

Localitate 

RPL 1992 
(Nr. locuitori) 

RPL 2002 
(Nr. locuitori) 

Dinamica 
2002/1992  

2007 
(Nr. locuitori) 

Estimarea 
populaţiei 
2018 (Nr. 
locuitori) 

Rădăuţi  30948 27633 0,89 29291 33095 
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- subzona locuinţelor colective mari şi medii 
- subzona locuinţelor individuale şi colective mici 

o zona mixtă în care se admite integrarea locuinţelor cu diferite alte funcţiuni 
compatibile 

- subzona locuinţelor situate simultan în zona protejată şi cea centrală 
- subzona locuinţelor situate în limitele de protecţie ale monumentelor de 

arhitectură; 
- subzona locuinţelor situate în zona centrală, dar în afara limitelor zonei 

protejate. 
 Se mai propune adoptarea următoarelor atitudini faţă de zona rezidenţială: 

- reabilitarea noilor cartiere , reabilitarea sau reconstrucţia locuinţelor „cu 
confort redus”, consolidarea sau reconstrucţia locuinţelor afectate de 
mişcările seismice anterioare; 

- protejarea fondului construit actual de locuinţe individuale şi colective 
mici, situate în afara noilor ansambluri de locuinţe colective, de tendinţa 
de densificare exagerată şi de înlocuire cu clădiri colective mari; 

- admiterea controlată a conversiei locuinţelor în alte funcţiuni numai în 
zonele mixte; 

   
 Zona căi de comunicaţie rutiere şi feroviare se măreşte ca urmare a introducerii 
unor porţiuni din drumuri în intravilan şi a propunerii unor drumuri pe trasee noi precum şi 
prin modificarea profilelor celor existente. 
 
 Zona de gospodărie comunală se majorează cu suprafeţele destinate platformelor 
de colectare a deşeurilor menajere introduse în intravilan. Aceste funcţiuni vor fi preluate de 
servicii centralizate specializate la nivel judeţean. 
 
 Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de extindere 
a sistemelor  de alimentare cu apă şi canalizare şi a celor de alimentare cu gaze naturale. 
 
 Zona cu terenuri libere se măreşte ca urmare a redării în agricultură a unor terenuri 
neproductive şi introducerii unor suprafeţe de teren în intravilan, adiacente curţilor construcţii. 
 
 Zona de spaţii verzi, complexe sportive şi de agrement se măreşte ca urmare a 
schimbării unor categorii de terenuri, prin plantarea de perdele de protecţie sau spaţii verzi şi 
propunerea unor zone de agrement şi turism. 
  
 Zona de unităţi agricole şi industriale se va mări prin introducerea în teritoriul 
intravilan a unor suprafeţe propuse pentru realizarea unor obiective agricole şi industriale şi 
de dezvoltare economică care se preconizează a se realiza în viitor.  
 Deoarece ponderea suprafeţelor ocupate cu activităţi producţive nu este ridicată, s-a 
considerat necesară rezervarea unor suprafeţe pentru noile unităţi. 
 Este necesar să fie disponibile suprafeţe atractiv localizate pentru viitorii investitori, 
dispuse favorabil pentru o bună funcţionare a localităţii. 
 Unităţile industriale mici şi mijlocii, manufacturiere şi de producţie, atât timp cât nu 
sunt incomode prin transporturi şi poluare, sunt admise să fie situate în zonele mixte, 
împreună cu locuinţele, serviciile comerciale şi depozitele de mic-gros. Dispunerea acestora 
în zonele predominant rezidenţiale este mai sever reglementată ca funcţiuni: nepoluante, fără 
program prelungit, fără utilizarea terenului în scop productiv sau de depozitare, suprafaţa 
desfăşurată de maxim 250mp, sub 10 persoane angajate, şi sub 5 autoturisme.   
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 Zona turistică  
           Dezvoltarea turismui cultural si religios va avea ca obiective: 

- multiplicarea şi consolidarea produselor religioase; 
- rezervarea terenurilor necesare spaţiilor de cazare; 
- crearea de parteneriate cu alte comunităţi religioase; 
- conservarea şi amenajarea vestitelor aşezări şi civilizatii străvechi 

           Direcţii de acţiune: 
- semnalizarea monumentelor istorice; 

  - asigurarea cazării turiştilor. 
.          Dezvoltarea agroturismului 
           Organizare: 
- amenajarea de terenuri de joacă pentru copii, terenuri de sport; 
- crearea unor pensiuni turistice şi agroturistice; 
- înfiinţarea unei agentii de turism locală; 
- colaborarea cu agenţia de turism judeţeană; 
- înscrierea ofertei turistice în sistemul de rezervare ANTREC care se poate face fie prin 
filiala Suceava, fie prin centrala din Bucureşti. 
 Promovare: 
- reclamă atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă prin intermediul panourilor publicitare, 
al materialelor tipărite (broşuri, pliante, catalog naţional), materialelor pe suport video, CD-
urilor, legăturii cu presa şi radio TV. 
        Prin rezolvarea măsuriior amintite mai sus şi având în vedere că biserica având hramul 
Sfântul Nicolae (numită şi Bogdana), ctitorie de după anul 1359 a domnului Bogdan I, este 
cea mai veche clădire bisericească din piatră din Moldova, localitatea  Rădăuţi poate fi 
atestată ca staţiune turistică de importanţă naţională. 

 
Zona terenurilor cu destinaţie specială 
Se propune să rămână în modul actual de constituire. 

 
 
  
 
  3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

 
 

 Ecosistemele, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi 
degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi 
importante pagube materiale. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente 
care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru 
existentă. 
 Complexitatea riscurilor contemporane implică necesitatea de a avea o viziune clară 
asupra acestora, precum şi asupra metodelor şi mijloacelor de prevenire şi de intervenţie 
avute la dispoziţie.  
 Pentru teritoriul municipiului Rădăuţi, zonele expuse la riscuri naturale sunt 
reprezentate de cele afectate de fenomenele meteorologice periculoase şi de zonele cu 
exces de umiditate..  
 Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare măsură,     
atenuate. La nivelul actual cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu este posibil de prevăzut exact 
timpul de producere al fiecărui tip de fenomen, se poate determina destul de precis locul 
unde ele se vor produce. Se ştie, spre exemplu, care sunt zonele inundabile sau cele cu 
alunecări. Acest lucru poate permite adoptarea de măsuri eficiente de protecţie. 
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3.8.1. Măsuri în caz de inundaţii 
  

În lipsa oricăror lucrări hidrotehnice de prevenire, apariţia inundaţiilor nu poate fi 
evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care 
conduce la un şir de măsuri şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat 
acestor fenomene. Managementul inundaţiilor este uşurat de faptul că locul lor de 
manifestare este predictibil şi adesea este posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit 
este posibil să se precizeze şi cine şi ce va fi afectat de inundaţii. 
 Activităţi preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire) 
 Aceste acţiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale 
generate de inundaţii prin: 
 - evitarea şi chiar interzicerea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale 
şi/sau economice în zonele potenţial inundabile; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile 
de risc la inundaţii; promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor şi a terenurilor 
agricole şi silvice; 
 - realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor; 
 - realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea 
planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea 
sistemelor de asigurări etc.) 
 - aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori 
industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora; 
 - întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de 
pe maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot  
colmata secţiunea de scurgere a apei; 
 - implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de 
inundaţii; 
 - comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului producerii de inundaţii. 
  
 
 Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se 
întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii: 
 - detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile; 

 - prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă; 
 - avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de 

apariţie al inundaţiilor; 
 - organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de 

urgenţă; 
 - asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judeţean pentru 

intervenţia operativă; 
 - activarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc. 
  
 Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 
 - ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de 
dezastru şi revenirea la viaţa normală; 

 - reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie 
împotriva inundaţiilor; 

 - revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii 
procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona 
afectată, precum şi în alte zone. 
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 De menţionat este faptul că poate fi accesat Fondul de Solidaritate al UE care 
intervine în cazuri de catastrofe majore sau pentru acţiuni de prevenire a dezastrelor. 
 
 

3.8.2. Măsuri în zonele cu exces de umiditate: 
 

 În zonele afectate de exces de umiditate sau posibil a fi afectate de astfel de 
fenomene se impun a fi luate măsuri specifice de ameliorare destinate a îmbunătăţi calitatea 
terenurilor sau a preveni deteriorarea calităţii lor.  
 Ameliorarea solurilor cu exces de umiditate se poate face prin: 
 - desecarea apelor de suprafaţă;  
 - drenajul apelor freatice sau desecarea combinată cu drenajul; 
 - amendarea chimică a solurilor sau fertilizarea cu îngrăşământ organic 40 - 60 t/ha  
pentru refacerea proprietăţilor fizico-chimice a acestor soluri.  
       Oricum, măsurile ameliorative vizează mai întâi înlăturarea cauzelor care produc 
excesul de umiditate şi apoi combaterea consecinţelor negative. 
       După obiectivele propuse şi gradul de complexitate, lucrările destinate ameliorării 
solurilor cu exces de umiditate, pot fi considerate de natură: 
 -  agrotehnică (adică modul de lucrare a solului); 
 - agropedoameliorativă (nivelarea de exploatare, modelarea în benzi cu coame, 
şanturi colectoare provizorii sau permanente, afinarea adâncă, drenajul cârtiţă); 
 - hidroameliorative (înlăturarea apelor provenite din perimetrele învecinate, înlăturarea 
apelor stagnante, amenajarea corectă a sistemelor de irigaţii, drenarea). 
 Urmarea eliminării excesului de umiditate o constituie creşterea proporţiei de aer din 
spaţiul lacunar. Datorită unei bune aerisiri se intensifică procesele de oxidare a materiei 
organice şi a compuşilor minerali ceea ce duce la sporirea cantităţii de substanţe nutritive 
sub formă asimilabile, concentraţia soluţiei solului şi coagularea coloizilor cu efect asupra 
formării structurii, a îmbunătăţirii porozităţii. 

 
 

 
 
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

  
 

Propunerile de dezvoltare a echipării edilitare, de diminuare a disfuncţionalităţilor actuale, 
de utilizare mai raţională a resurselor, de diminuare a poluării şi riscurilor naturale sau 
tehnologice, de extindere în etapa actuală şi de protejare a posibilităţilor de extindere în 
perspectivă,  au  fost stabilite prin corelarea considerentelor urbanistice, de organizare a 
circulaţiei şi de echipare edilitară. 

Pentru sporirea şanselor de atragere a unor investiţii din străinătate necesare dezvoltării 
oraşului, este necesară ameliorarea aspectului general al localităţii, inclusiv a imaginii 
prezentate de toate incintele: reţele supraterane, instalaţii aparţinând echipării edilitare şi 
asigurării salubrităţii către căile publice de circulaţie, în special către cele de acces în oraş.   

Se propune întocmirea unor programe anuale de dezvoltare aprobate la nivelul Consiliului 
Local, identificate prin propunerile PUG. 
 Dezvoltarea în viitorul apropiat a localităţii Rădăuţi trebuie să ia în considerare şi 
posibilitatea obţinerii unor finanţări suplimentare prin accesarea de Fonduri Structurale 
provenind de la Uniunea Europeană.  

 
Domenii de finanţare: 
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Infrastructura în sectorul energetic (producţie, distribuţie)  
- Electricitate, gaze naturale, petrol, carburant solid  
- Surse regenerabile de energie (energia solară, energia eoliană, hidro- electricitatea, 

biomasa)  
- Eficienţa energetică, co-generare, control energetic  

 
Infrastuctura de mediu (inclusiv apa)  
- Deşeuri urbane şi industriale (inclusiv deşeuri sanitare şi periculoase)  
- Apa potabilă (colectare, depozitare, tratare şi distribuţie)  
- Canalizare şi purificare 

 
 

3.9.1.Gospodărirea apelor 
 
Reţeaua hidrografică a constituit, până prin anii 1970, o problemă generată de 

instabilitatea sa şi provocarea de inundaţii la ploi torenţiale sau de lungă durată, oraşul 
Rădăuţi era frecvent inundat pârâul Pozen.  

Pârâul Topliţa traversează zona centrală a oraşului, dar debitul actual este mult 
diminuat datorită lucrărilor de amenajare a cursului. 

Zona mlăştinoasă aflată la limita de sud a municipiului Rădăuţi a fost asanată, în 
prezent rămânând înmlăştinită o suprafaţă de 4,8ha. 

 
 
Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul Rădăuţi : 
- realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea excesului de 

umiditate, a eroziunii solului; 
- regularizarea cursului pârâului Temnic, pentru care s-a efectuat un studiu de 

fezabilitate, în anul 2006; 
- Intensificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pentru desecarea zonelor 

înmlăştinite din partea de sud a municipiului; 
- Reconstrucţia râurilor prin aplicarea noului concept de apărare care sa asigure atât 

reducerea riscurilor datorate inundaţiilor si secetelor prin crearea de lacuri de 
acumulare si îndiguiri cat si creşterea biodiversităţii florei şi faunei acvatice prin 
realizarea de habitate corespunzătoare, inclusiv a unor zone umede. 

- dirijarea controlată a apelor meteorice; 
- diguri de protecţie şi exploatare pentru apărare contra inundaţiilor; 
- se va asigura protecţia sanitară în lungul cursurilor de apă de 30 m de la albiile 

minore, conform Legii Apelor 107, Anexa nr.2; 
- se va respecta HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidrogeologică la captările de apă. 
 
 

 Propuneri ce decurg din strategia de dezvoltare economico-socială a 
judeţului Suceava pentru perioada 2008-2013 

 

 lucrări de combatere a fenomenelor de eroziune a solului (reabilitarea zonelor 
forestiere şi a cursurilor de apă afectate de calamităţi, amenajări torenţi, lucrări de 
stabilizare şi protecţie a terenurilor împotriva alunecărilor, lucrări de combatere a 
eroziunii solului); 

 lucrări de apărare împotriva inundaţiilor ; 
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 3.9.2. Alimentarea cu apă 
 
În condiţiile prezentate anterior la capitolele de situaţie existentă şi disfuncţionalităţi se 

propune reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă pe baza 
următoarelor principii:  

- Îmbunătăţirea distribuţiei apei în zonele în care aceasta se efectuează deficitar; 
- Realizarea unui program continuu de furnizare a apei către consumatori fără 

întreruperi cauzate de lipsa apei; 
- Eliminarea pierderilor din reţelele de distribuţie; 
- Acoperirea întregului municipiu cu reţele de distribuţie astfel încât toate locuinţele să 

fie branşate la sistemul centralizat; 
- Înlocuirea reţelelor din zonele cu distribuţie prin cişmele şi branşarea individuală a 

locuinţelor din aceste zone. 
Propunerile de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu apă se vor face în 
corelare cu propunerile de extindere a sistemului în noile zone de dezvoltare a 
municipiului. 
În continuare se prezintă propunerile concrete de reabilitare şi extindere a sistemului 
centralizat de alimentare cu apă potabilă. 
- Este în fază de proiectare Studiul de Fezabilitate la proiectul „Extindere reţele  

alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Rădăuţi”.  
Extinderea reţelelor se va face în primă etapă pe următoarele străzi: 
 

Străzi Lungimi (ml) Tip retea Diametre (mm) 

Calea Bucovinei 1850 apă 160 

canalizare 500 

Scruntari 223 apă 90 

canalizare 200 

Luncii 590 apă 100 

canalizare 200 

Hipodromului 490 apă 100 

canalizare 200 

Mihai Viteazu 600 canalizare 300 

Şcolii Noi 650 apă 100 

canalizare 200 

C-tin Brâncoveanu 1200 apă 100 

canalizare 250 

Cosarilor 250 apă 75 

canalizare 250 

I. Pormbrscu 1000 canalizare 300 

Tolocii  1480 apă 160 

canalizare 300 

Recoltei 140 apă 160 

canalizare 300 

M. Bodnar 1300 apă 100 

canalizare 250 

Lungă 800 apă 100 

canalizare 250 

C-tin Colibaba 400 apă 100 



290257

257 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 

257/200  

Contract nr.:15404 / 2008             Vol.:I PUG        cod: 15404/2008/PUG/I 

 

 

a

canalizare 250 

 
Cantităţile de apă necesare se vor determina conform STAS 1343-1/2006 şi1478/90. 

 
Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte de PEHD, PN 6atm, cu diametre 

diferite (DN: 225, 180, 125, 110, 90). 
Conductele se vor amplasa în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta platforma 

drumurilor sau proprietăţile locuitorilor. 
Reţeaua de distribuţie va fi echipată cu cămine de vane şi hidranţi de incendiu. 
În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente 

la clădiri, hidranţi . 
Dimensionarea reţelei se va face conform prevederilor standardelor în vigoare.  
Cantităţile de apă necesare se vor determina conform, STAS 1343/1-2006, STAS 

4163/ P66/2001. 
Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare (10m), instalaţii de tratare (20m), 
rezervoare îngropate (20m), aducţiuni(10m), conform H.G. 930/2005. 

Rezervoarele vor fi prevăzute cu o vană, la care să se racordeze maşina de 
intervenţie a pompierilor. Rezervoarele propuse se vor amplasa la înălţimi naturale, astfel 
încât apa să fie distribuită gravitaţional. 
 Nu este necesară amenajarea drumului existent pentru accesul maşinii de pompieri, 
deoarece acesta se află într-o stare bună. 
 Primăria îşi asumă responsabilitatea, prin împuterniciţi speciali, pentru menţinerea 
rezervei intangibile de incendiu în rezervor, cât şi pentru manevrarea vanei care face 
posibilă utilizarea rezervei în condiţiile prevăzute de Normativul I 9 – 1995. De asemenea în 
sarcina Primăriei intră  combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de 
Comandamentul de Pompieri. 
 În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente 
la clădiri, hidranţi. 

 
Tratarea apei: Instalaţiile de tratare pentru îmbunătăţirea calităţii apei vor fi proiectate 

având în vedere caracteristicile fizico-chimice, biologice şi bacteriologice ale apei brute 
captate, stabilite pe bază de studii de specialitate, prevăzându-se tehnologia de tratare 
corespunzătoare pentru obţinerea unei ape cu calităţi de potabilitate conform STAS 
1342/1991. 
  Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare (10m), instalaţii de tratare (20m), 
rezervoare îngropate (20m), aducţiuni(10m). 

 
Se impun măsuri de protecţie şi de utilizare eficienta a apei : 
- micşorarea pierderilor în reţele prin înlocuirea conductelor necorespunzătoare, fie 

datorită vechimii conductelor, fie materialelor proaste; 
- reţeaua de apă propusă va acoperi înreaga zonă, inclusiv suprafeţele de extindere a 

intravilanului. 
- introducerea centralizării la toţi consumatorii, cu scopul de a înlătura risipa de apă; 
    
 
3.9.3. Canalizarea 
 
În prezent locuitorii oraşului Rădăuţi beneficiază de o reţea de canalizare în sistem 

unitar. 
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Zonele de locuinţe din cadrul municipiului care nu dispun de reţele de canalizare şi în 
care evacuarea apelor pluviale este rezolvată defectuos, prin rigole amplasate pe marginea 
străzilor, necesită introducerea canalizării . 
           În conformitate cu disfuncţionalităţile constatate şi cu prevederile de extindere a 
localităţii,  propunerile referitoare la sistemul de canalizare vor urmări:  

- Introducerea canalizării pe străzile şi în zonele care nu dispun de acest tip de 
echipare; 

- Reabilitarea, înlocuirea tronsoanelor de canalizare care prezintă deficienţe; 
- Cantităţile de apă evacuate şi dimensionarea reţelei se va face la debite maxime de 

calcul şi s-au stabilit în conformitate cu prevederile SR 1846-1/2006, 1846-2/2006 şi 
STAS 305/1991. 

- Extinderea canalizării în zonele propuse pentru introducerea în intravilan. 
- Se va respecta Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 privind distanţa de protecţie 

sanitară în jurul staţiei de epurare – 300 m. 
- Pentru a se asigura o funcţionare normală a staţiei de epurare este necesară o 

îmbunătăţire a staţiilor de preepurare de la agenţii economici.   
În vederea stabilirii propunerilor prioritare privind obiectivele pe termen scurt şi mediu, 

este necesară identificarea proiectelor existente privind realizarea, reabilitarea sau 
extinderea reţelelor de canalizare, a staţiei de epurare orăşeneşti. 
 

 Propuneri ce decurg din planul de dezvoltare locală a municipiului 
 pentru anul 2008 
 

 Extindere  reţele  apa  potabilă şi  canalizare:  
 PT +CS, extindere apa-canal, Calea Bucovinei      (Proiectare )       
 PT+CS, extindere apa-canal, zona Tolocii              (Proiectare)                  
 Extindere reţea apa-canal, str. Mihai Viteazu, (tronson str. Grânelor-str. 

Volovăţului),str. 8 Martie, str. Scolii Noi,str. Caramidariei,str. Berariei, str. 
Gheorghe Doja, str. Pietrarilor, str. Serpuita, str.C. Brancoveanu, str. Cosarilor, 
str. Mihai Pitei, str.N. Balcescu, str. Ana Ipatescu,str. Vasile Conta, str.Laterala,  
str.I. Porumbescu, Str. Sitarilor, str. 28 Noiembrie, str. T. Vladimirescu (trotuar), 
str. Grivitei incl. tronson str. Volovăţului                                  

 Lucrări extindere retea apa canal Calea Bucovinei inclusiv străzile rivera  
 Lucrări extindere reţea apa-canal zona Tolocii         
 Lucrări de igienizare şi curăţire a terenului aparţinând domeniului public şi privat 

mun. Rădăuţi               
 Lucrări de redimensionare reţea canal str. 1 Mai (Templu-str. Horea)  

 
 
3.9.4. Alimentarea cu energie electrică 
 
Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective social-

administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de 
energie electrică la nivelul oraşului.  

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi ale 
reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se vor avea în vedere următoarele criterii: 

 Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă  
      impuse de normativele tehnice în vigoare. 

 Toate circuitele principale vor fi trifazate. 

 Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice se recomandă a se 
face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări.  
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 Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor amplasa 
la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al consumatorilor şi în 
apropierea consumatorilor importanţi. 

 Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera încărcări 
uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare sunt în funcţie de categoria căilor 
de circulaţie: drumuri comunale, săteşti. 

  Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de 
iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează 
cu conductorul de nul comun. 

 
Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de specialitate 

F.T.D.E.E. Suceava conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136. 
 
 
 
 

 Propuneri ce decurg din planul de dezvoltare locală a municipiului 
 pentru anul 2008 

 
 Implementare program modernizare Corpuri şi instalaţii de iluminat;  
 Program de extindere reţele de distribuţie energie electrică şi Iluminat public in 

zonele periferice;   
 Lucrări execuţie extindere reţea energie electrica si  iluminat public Calea 

Bucovinei, inclusiv proiectare (SF+PT); 
 Deviere cablu alimentare Piaţa Centrală; 
 Deviere LEA  str. Salcâmilor nr.3  
 
 
 Propuneri ce decurg din strategia de dezvoltare economico-socială a 

judeţului Suceava pentru perioada 2008-2013 
 

Lucrări prioritare 
1. Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor 

construcţii; 
2. Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în 

exploatare; 
3. Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de 

beton; 
4. Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului; 
5. Înlocuirea posturilor de transformare defecte. 

 
 
3.9.5. Reţeaua de telefonie şi poştă 
 
În oraşul Rădăuţi este necesară dezvoltarea reţelei telefonice, care să rezolve 

numeroasele cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate până în prezent, precum 
şi eventualele noi solicitări ca urmare a extinderii intravilanului. 

Prin extinderea intravilanului municipiului Rădăuţi, numărul locuitorilor ce vor locui în 
noile zone va creşte. În cartierele cu populaţie numeroasă vor trebui instalate centrale 
telefonice automate digitale proprii, care să deservească locuitorii şi unităţile economice şi 
instituţiile din respectivele zone. Aceste noi centrale digitale vor fi legate printr-un inel de 
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legătură din cabluri cu fibră optică instalate în canalizaţie care va realiza intercomunicaţia cu 
centrala. 

Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea 
instalaţiilor de telecomunicaţii sunt: 

- Liniile telefonice vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă între două 
transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km; 

- Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu; 
- Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să corespundă 

normativelor în vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie remediate în funcţie de 
importanţa circuitelor în termenele stabilite. Se recomandă ca durata remedierii să 
nu depăşească 24 de ore; 

- La subtraversări, cablurile izolate se vor instala în ţevi izolate; 
- Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De 

regulă, linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu; 
Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când 

nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile protecţiei lor. 
Această măsură nu se referă la soluţii prin care reorientările de legături, comasările de 

linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau agricole a 
unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc. 

Soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri 
excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 

Lucrări prioritare: 

 Creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea instalaţiilor telefonice; 

 Onorarea cererilor de noi posturi telefonice. 
 

3.9.6. Alimentarea cu energie termică 
Proiectul “Suceava- utilităţi şi mediu la standarde europene” prevede  modernizarea 

sistemului de termoficare, construcţia unei conducte de transport a gazelor naturale pe o 
lungime de 480 de kilometri, fiind realizată deja o mare parte din aceasta, precum şi 
construcţia a şapte centrale termice de cogenerare moderne, ecologice , printre care una la 
Rădăuţi şi reţele de termoficare în toate municipiile şi oraşele judeţului Suceava. 

Localităţile cu centrale termice de cogenerare trebuie să folosească şi energia 
electrică produsă de centrale. 

În anul 2006 s-a terminat  a doua etapă de implementare a acestui proiect, s-au 
terminat opt puncte termice de reabilitat, s-a terminat înlocuirea în proporţie de 87% a ţevilor 
vechi cu ţevi preizolate, acest lucru determinând ca la nivelul confortului termic din 
apartamente, să se producă o creştere în municipiul Rădăuţi. 

Sistemul de cogenerare, de producere a energiei electrice şi termice, cuplată pe 
structurile actuale, proiectată pentru municipiul Rădăuţi, are următoarele caracteristici: 

3. două grupuri a 4 MWc 
4. două recuperatoare de căldură a 8 MWt 
5. două cazane clasice a 16 MWt 

Avantaje ale sistemului de cogenerare: 
 Tehnologiile moderne de cogenerare permit realizarea unor procese termodinamice 
mult mai eficiente decât tehnicile convenţionale, având ca rezultat importante economii de 
energie. 
 Totodată cogenerarea reprezintă forma cea mai raţională de utilizare a gazelor 
naturale în scopul producerii energiei electrice şi termice. 
 În situaţia utilizării cogenerării, mai ales prin unităţi dotate cu motoare termice cu 
cazan recuperator cu postcombustie, randamentul depăşeşte 90%. 
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 Implementarea tehnologiei de cogenerare va mai conduce la creşterea siguranţei în 
funcţionare, reducerea cheltuielilor de întreţinere şi dezvoltarea formelor descentralizate de 
producere a energiei electrice, în raport cu desfiinţarea pe termen lung a monopolului 
existent. 

 
Obiectivele prioritare propuse pe termen scurt şi mediu pentru îmbunătăţirea 
alimentării cu energie termică în municipiul Rădăuţi sunt următoarele: 
 

În centrala de termoficare din municipiul Rădăuţi, în scopul creşterii randamentului, se 
propune instalarea unui grup cogenerativ pentru producerea energiei electrice şi termice, 
concomitent cu trecerea pe gaze naturale a cazanelor de termoficare. 
 Celelalte sisteme pentru producerea şi transportul agentului termic secundar, alcătuite 
din puncte termice şi reţele termice vor fi echipate cu instalaţii de dispecerizare pentru 
gestionarea, urmărirea şi reglarea funcţionării sistemelor. 
 Toate aceste propuneri au în vedere sursele şi reţelele termice până la consumatori 
iar punerea lor în practică depinde de cei care le au în proprietate şi administrare (regii 
autonome, societăţi comerciale, consilii locale). 
 Lucrările propuse presupun costuri ridicate şi necesită, pe lângă sursele proprii, 
finanţări din fondurile bugetului local sau ale bugetului de stat, împrumuturi externe garantate 
sau contractate de stat, fonduri speciale etc. 
 Îmbunătăţirea alimentării centralizate cu căldură implică şi o serie de măsuri în ceea 
ce priveşte instalaţiile interioare ale consumatorilor şi chiar clădirile deservite. Astfel pentru 
eliminarea pierderilor de energie termică este necesară remedierea instalaţiilor interioare şi 
în special a conductelor de distribuţie din subsolurile blocurilor de locuinţe. Într-o foarte mare 
proporţie acestea au depăşit durata normală de funcţionare, sunt corodate, cu termoizolaţiile 
degradate şi înregistrează pierderi de agent termic şi apă caldă menajeră. 
 În paralel se recomandă igienizarea subsolurilor inundate şi evacuarea apei care 
grăbeşte procesul de corodare a conductelor şi degradarea izolaţiilor termice. 
 Principala cauză a prezenţei apei în subsoluri o reprezintă instalaţiile interioare de 
canalizare degradate, astfel încât repararea lor este o măsură care se impune. 
 În ceea ce priveşte blocurile de locuinţe sau clădirile cu mai mulţi proprietari ce se vor 
realiza pe viitor şi vor fi racordate la sistemele centralizate de alimentare cu căldură, încă din 
faza de proiectare a instalaţiilor se va asigura posibilitatea contorizării la nivel de apartament 
sau proprietar a agentului termic şi apei calde menajere consumate. 
 O importanţă mai mare se va acorda izolării termice a clădirilor prin utilizarea unor 
materiale noi, uşoare dar cu rezistenţă mare la transfer termic pentru realizarea elementelor 
de închidere a construcţiilor. Chiar dacă vor ridica valoarea iniţială a investiţiei, măsurile 
suplimentare de izolare termică a construcţiilor se vor dovedi benefice în timp prin importante 
economii energetice. 
 Cu toate inconvenientele pe care le prezintă sistemele centralizate vor constitui şi 
pentru următorii ani soluţia de alimentare cu căldură pentru cei mai mulţi consumatori din 
centrele urbane, mai ales pentru ansamblurile de blocuri de locuinţe. 
 În paralel cu modernizarea şi eficientizarea acestor sisteme se va urmări 
descentralizarea alimentării cu căldură prin extinderea sistemelor local-centralizate şi 
individuale. 
 Aceste sisteme, faţă de sistemele centralizate, au o serie de avantaje evidente cum 
sunt: autonomia în asigurarea cu energie termică a consumatorilor, cheltuieli mai mici pentru 
producerea energiei termice, reţele termice cu lungimi reduse şi implicit pierderi de energie 
termică mai mici, posibilitatea unei mai bune reglări a parametrilor şi reducerea consumului 
de combustibili. 
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 În consecinţă, se propune utilizarea sistemelor local-centralizate mai ales pentru 
alimentarea cu energie termică a agenţilor economici şi obiectivelor social-culturale extinse. 
 Sistemele local-centralizate vor fi adoptate şi în cazul unităţilor de sănătate şi asistenţă 
socială (spitale, sanatorii, cămine de bătrâni, etc.) şi unităţilor de învătământ (grupuri şcolare, 
cămine de copii, etc.) 
 Multe dintre acestea sunt în prezent racordate la sistemele centralizate şi datorită 
fondurilor reduse de care dispun fac faţă cu greu costului energiei termice. 
 Având în vedere importanţa acestor obiective se propune dotarea lor, încă din 
perioada imediat următoare, cu sisteme proprii de alimentare cu energie termică. 
 Sistemele individuale reprezintă o soluţie alternativă de alimentare cu căldură. 
 Sistemele individuale prezintă un mare grad de flexibilitate în reglarea parametrilor, 
înregistrează cele mai mici consumuri de combustibil, elimină reţelele termice şi pierderile 
aferente şi implică cele mai mici cheltuieli pentru producerea energiei termice. 
 Totodată sistemele individuale dau fiecărui utilizator posibilitatea alegerii regimului 
dorit de furnizare a agentului termic pentru încălzire şi apei calde menajere. 
 Cunoscând în ultima vreme o utilizare pe scară tot mai mare, aceste sisteme 
reprezintă o soluţie alternativă pentru alimentarea cu energie termică a locuinţelor 
individuale, sediilor de firme şi obiectivelor social-culturale de dimensiuni relativ restrânse. 
 Sistemele individuale de alimentare cu căldură pot fi întâlnite în număr tot mai mare în 
ultimul timp în cadrul ansamblurilor de blocuri de locuinţe sub forma centralelor termice de 
bloc sau a centralelor de apartament. 
 Totuşi, extinderea masivă a sistemelor individuale, mai ales în cadrul ansamblurilor de 
blocuri de locuinţe trebuie privită şi sub alte aspecte. 
 Dintre acestea menţionăm analiza capacităţilor de transport a conductelor de 
distribuţie a gazelor naturale şi emisia de noxe în atmosferă prin răspândirea unui număr 
totuşi mai mare de surse de poluare, chiar de capacităţi mici, mai ales în zonele centrale, 
istorice şi de agrement al localităţilor. 
 De asemenea în cazul echipării unor blocuri de locuinţe cu centrale termice proprii şi 
deracordării acestora de la reţelele termice se va verifica în ce măsură este afectat echilibrul 
hidraulic al sistemului şi se vor lua măsurile necesare. 

 
În zonele în care funcţionează instalaţii de prelucrare primară a lemnului, există 

depozite necontrolate de rumeguş, care au un impact negativ asupra calităţii apei şi solului. 
Astfel, combustibilul lemnos poate fi înlocuit cu cel obţinut din deşeuri (ex: rumeguş 
brichetat). Printr-un sistem de colectare, acestea devin o sursă de generare sau cogenerare 
a energiei termice, existând în acest sens exemple de succes: 

- Firma austriacă Schweighofer Holtzindustrie a anunţat că intenţionează să 
inaugureze în acest an, la Rădăuţi, o centrală de cogenerare ce va utiliza ca materie primă, 
în mod exclusiv, coaja de copaci.  

Centrala va funcţiona în regim de cogenerare şi va avea o capacitate totală instalată 
de 20 MW. Energia electrică produsă va fi de ajuns să alimenteze întreg oraşul. Energia 
termică produsă va fi utilizată pentru uzul industrial.  

Coaja de copac urmează să fie obţinută în urma procesului de producţie al fabricii pe 
care firma o va deschide aceeaşi firmă în curând la Rădăuţi. Centrala de cogenerare care va 
fi inaugurată la Rădăuţi va avea o putere instalată de 20 de MW. Potrivit dlui Schweighofer, 
produsul secundar al acestei centrale, energia termică, va fi utilizată pentru uzul industrial. 
 

Extinderea unor astfel de surse de energie (solară, eoliană, biomasă), atât la nivel 
urban cât şi rural, pentru uz casnic sau industrial, pot conduce la creşterea calităţii vieţii, 
respectiv a rentabilităţii unităţilor productive, în condiţii ecologice. 
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3.9.7. Alimentare cu gaze naturale 
 
În 2005 a fost dat in funcţiune sistemul de alimentare cu gaze naturale a municipiului 

Rădăuţi, sistemul fiind nou, nu necesită decât lucrări de întreţinere.  
 În localităţi, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul public 
ţinând cont de următoarea ordine de preferinţe: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în 
porţiunea carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane. 

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zonele cu agresivitate redusă şi 
fără instalaţii subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţii şi la suduri răsuflători cu 
înălţimea de 0.6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50 m. 

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de 
pozare a conductelor de distribuţie, măsurată de la suprafaţa terenului, până la generatoarea 
superioară a conductei va fi de 1m în carosabil cu fundaţie de beton, de cel puţin 0.7m în 
spaţii pavate şi de cel puţin 0.5m în spaţii verzi.  

Branşamentele se vor monta subteran şi se vor proteja împotriva coroziunii prin izolare 
cu împâslitură de sticlă şi bitum. 

Conductele de gaze naturale din oţel se vor izola conform prevederilor I.6-98 art. 11,4, 
iar în procesul de execuţie calitatea acesteia se va verifica conform STAS 7335/3-86 şi se va 
considera corespunzătoare dacă sunt satisfăcute următoarele condiţii: 

Izolaţia să fie continuă, fără denivelări şi crăpături 
Suprapunerile în elice să fie regulate pe circa un cm pentru benzile de armare, 

respectiv 2cm pentru înfăşurarea de protecţie. 
Grosimea măsurată cu un dispozitiv de măsură pentru exterior să nu difere în 

nici un punct faţă de grosimea nominală, cu mai mult de: 
2mm pentru izolaţia foarte întărită 
1,5mm pentru izolaţia întărită 

Staţia de reglare măsurare predare: filtrarea, măsurarea şi reglarea gazelor se va face  
printr-o instalaţie compactă executată cu echipamente speciale, montate pe un saşiu, 
adăpostite sub o copertină. 

Incinta în care se va amenaja SRMP se va racorda la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică existentă în zonă. 

Dimensionarea instalaţiilor din cadrul SRMP  se va face după următorii parametri: 
6. Presiunea de intrare în staţie p1 = 6÷ 40bari 
7. Presiunea de ieşire din staţie p2 = max 1,8 bari 
8. Debitul maxim Qmax = 2.400Nmc/h  

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili după următoarele prescripţii: 
Pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va 

lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani. Ţinând 
cont de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificare a regimului de înălţime 
şi a densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de interconectare se va considera şi 
debitul de avarie al sectoarelor vecine. Dimensionarea reţelei de repartiţie trebuie să asigure 
în caz de defectare a uneia din staţiile de măsurare predare, în orice punct al reţelei, 50% din 
debitul de calcul. 

Pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare 
existente şi a celor ce se vor monta în viitor. 

Pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma 
debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de 
încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare. 

 
Acţiuni: 
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 construirea, reabilitarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei termice şi a 
centralelor termice; 

 construirea şi/sau extinderea reţelelor de gaze naturale; 

 construirea, modernizarea şi extinderea surselor de energie regenerabilă (biomasă, 
energie solară, eoliană, etc.) 

 
 Propuneri ce decurg din strategia de dezvoltare economico-socială a 

judeţului Suceava pentru perioada 2008-2013 
 
 Prioritate 1 – Infrastructură şi mediu 

       Măsura 1.4 - Dezvoltarea infrastructurii energetice 
 
 

Obiectivul măsurii 
Îmbunătăţirea standardului de viaţă a locuitorilor şi creşterea atractivităţii de investire 

în judeţul Suceava prin crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii energetice. 
 
Justificarea măsurii 
În judeţul Suceava sunt doar câteva localităţi urbane conectate la sistemul de 

distribuţie a gazelor naturale, în timp ce majoritatea comunelor şi satelor nu beneficiază de 
astfel de sisteme.  
 

Prin extinderea reţelei de gaz metan se va putea obţine: 

 dezvoltarea acelor sectoare industriale care folosesc gazul metan ca şi combustibil, cu 
implicaţii directe asupra creşterii productivităţii; 

 creşterea calităţii vieţii populaţiei prin conectarea gospodăriilor la reţeaua de gaz 
metan, inclusiv a pensiunilor turistice; 

 creşterea atractivităţii localităţilor pentru potenţialii investitori străini. 
 
 
3.9.7. Gospodărirea comunală  
 
Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Rădăuţi se va face conform Directivei 

Europene Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi a Strategiei Judeţene de 
Gestionare a Deşeurilor Suceava 2007. 

 
 
OBIECTIVE JUDEŢENE PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR 

 
La nivel de judeţ trebuie îndeplinite cel puţin obiectivele şi ţintele naţionale. In cazul în 

care există un potenţial local de depăşire a ţintelor naţionale, judeţul îşi poate stabili propriile 
ţinte.  

 
Din Strategia Judeţeană de Gestionare a Deşeurilor Suceava enumerăm următoarele 

obiective: 

 Adaptarea şi dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric în vederea îndeplinirii 
cerinţelor naţionale şi europene 

 Asigurarea resurselor umane direct implicate în sistemul de gestionare a deşeurilor ca 
număr şi pregătire profesională 
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 Crearea şi utilizarea de sisteme şi mecanisme economico-financiare pentru 
gestionarea deşeurilor în condiţiile  respectării principiilor generale, cu precădere 
principiului “poluatorul plăteşte” şi cel privind responsabilitatea producătorului 

 Exploatarea tuturor posibilităţilor de natură tehnică şi economică privind valorificarea 
deşeurilor 

 Asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale 

 Gestionarea deşeurilor biodegradabile 

 Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje depozitate prin valorificare şi reciclare 

 Creşterea cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate şi a eficienţei colectării 
selective a acestora 

 Implementarea colectării selective a deşeurilor de ambalaje pe tipuri de deşeu : hârtie, 
sticlă, plastic. 
 
Privind ţintele de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, acestea au fost 

preluate din planul de implementare al Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC. 

Ţintele în ceea ce priveşte reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate 
sunt stabilite în conformitate cu prevederile planului de implementare al Directivei nr. 
99/31/EC privind depozitarea deşeurilor. 

De asemenea, închiderea şi remedierea depozitelor de deşeuri existente sunt stabilite 
conform prevederilor HG Nr 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.  

 
 
OBIECTIVE LOCALE PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR 
 
În anul 2007, municipiul Rădăuţi a obţinut aprobarea pentru un proiect ce urmează a fi 

implementat prin programul PHARE CES 2004, care prevede reabilitarea sistemului de 
colectare, transport şi construcţia unei staţii de tratare mecanică a deşeurilor. 

Conform Strategiei Judeţene de Gestionare a Deşeurilor Suceava, la Rădăuţi a fost 
propusă a fi realizată una din cele 7 staţii de transfer a deşeurilor din judeţ, aceasta urmând a 
deservi subzona 5.  

Coordonatele principale ale viziunii strategice asupra acestei probleme constau în 
împărţirea judeţului în două zone principale privind colectarea, transportul şi depozitarea 
deşeurilor: Zona de Est şi Zona de Vest. 

 
Subzona 5 face parte din Zona de Est – acoperind 57% din teritoriul judeţului şi 85% 

din populaţia acestuia. Zona ar urma sa fie arondată viitorului depozit ecologic din comuna 
Moara (în vecinatatea Municipiului Suceava); 

 
  

 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
unităţilor de ecarisaj 
 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace 
auto special amenajate şi vor fi predate la unitatea de ecarisaj din judetul Suceava. 
 Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face de la 
toţi utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare 
autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în 
vigoare.  
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Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaţiei vor fi colectate şi 
transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate unităţilor stabilite în legislaţia 
în vigoare din judetul Suceava. 

 
Operatorul de salubritate va înregistra solicitările telefonice primite şi se va deplasa la 

adresele solicitanţilor.  
Serviciul se va efectua în maxim 6 ore de la solicitarea făcută de orice persoană fizică 

sau juridică. Contravaloarea acestor servicii va fi achitată de către solicitant. 
 
 Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 
 
 Colectarea deseurilor inerte rezultate din constructii si amenajari interioare se va 
face in baza solicitarii la cerere a locuitorilor, contra cost. 
 Locuitorii vor anunta seful serviciului de salubritate din cadrul  primariei privind intentia 
lor de a demola sau de a amenaja locuinta urmand ca primaria sa comunice in timp util 
prestatorului de serviciu intentia de demolare a locuitorului. Operatorul va pune la dispozitia 
acestuia, contra cost, containere de 4000 l necesare pentru preluarea deseurilor si 
transportul acestora catre depozitul de deseuri inerte al municipiului  
In cazul in care locuitorii care vor demola sau amenaja au cereri de deseuri inerte pentru 
umpluturi acestia vor transporta cu mijloace proprii si sub directa urmarire a reprezentantului 
primariei transportul deseurilor inerte catre solicitant. 
 
 
 Precolectarea deşeurilor electrice, electrocasnice si electronice: 

 
Precolectarea deşeurilor provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 

economici, neasimilabile celor menajere, mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice se face de producătorii acestora prin scoaterea acestor obiecte la poarta in ziua 
stabilita cu operatorul de salubritate.  
 Operatorul de salubritate va colecta aceste deseuri in ziua stabilita. 
 
 Colectarea deşeurilor: 

Unitatea de măsură  a cantităţilor colectate şi transportate este mc. 
(2) Deşeurile neasimilabile celor menajere mobilier, deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice se vor colecta direct în autospeciale de transport destinate acestui serviciu. 
 

 Transportul deşeurilor 
 (1) Deşeurile ce fac obiectul acestei activităţi se transportă cu autovehicule speciale, 
tip autocontainer, respectiv autospecială container hack. 

(2) Autospecialele de transport vor avea o stare tehnică şi de întreţinere 
corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de 
precolectare şi vor fi personalizate cu o inscripţie vizibilă pe cel puţin două laturi ale sale. 

(3) Autospecialele vor fi dotate cu dispozitive de agăţare pentru transportul lopeţilor şi 
măturilor sau al altor unelte utilizate la curăţirea locului de muncă. 

(4) Deplasarea de la zona de lucru către staţia de sortare/valorificare sau depozitul de 
deşeuri se efectuează pe cel mai scurt traseu admis fără staţionări intermediare. 

(5) Fiecare autovehicul va deţine licenţa de execuţie emisă de Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
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3.10. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
 
 

Protecţia şi conservarea mediului reprezintă unul din obiectivele de bază ale 
amenajării teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea si valorificarea durabilă şi echilibrată a 
resurselor acestuia.  
 În vederea asigurării unui mediu echilibrat şi stabil se propun o serie de obiective şi 
măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor de mediu şi a aspectelor negative pe care 
acestea le generează. În acest sens se propun următoarele măsuri pentru eliminarea şi 
prevenirea poluării la nivelul aerului, apelor şi solului. 

 
3.10.1. Protecţia aerului 

 
 Atmosfera reprezintă principalul vector de propagare a poluanţilor, ale căror efecte se 
resimt de la nivel local până la nivel global asupra tuturor elementelor biotice şi abiotice. De 
aceea, monitorizarea calităţii aerului ocupă un loc esenţial, constituindu-se într-un element de 
fundamentare a strategiilor de control. 

A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program coerent 
care să vizeze toate problemele de poluare precum şi responsabilităţile autorităţilor locale. 

Cunoaşterea mecanismelor de poluare a atmosferei, implică studierea a patru 
categorii de fenomene, şi anume: 

 emisiile de poluanţi atmosferici aferente surselor naturale şi antropice; 

 transferul poluanţilor de la sursă la receptor; 

 imisiile, adică distribuţia temporară şi nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosferă; 

 efectele poluării asupra sănătăţii umane, a mediului, a construcţiilor şi a materialelor.            
 Monitorizarea emisiilor, activitate ce defineşte cauza poluării, este un mijloc de 
informare absolut necesar asupra contribuţiei pe care o au diferite surse, permiţând astfel 
stabilirea priorităţilor cu privire la reducerea poluării. 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în municipiul Rădăuţi se propun următoarele 
măsuri: 

- menţinerea calităţii aerului prin controlarea emisiilor rezultate în urma arderii 
combustibililor folosiţi pentru încălzire; 

- înlocuirea treptată, în toate zonele, a combustibililor tradiţionali (lemn, cărbune, 
produse petroliere) cu gaze naturale;  

- conform art. 62 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecţia mediului, deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri sunt obligaţi să întreţină perdelele şi 
aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi şi parcurile pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană; 
  - platformele de precolectare se vor realiza de catre utilizatorii serviciilor de 
salubrizare. Platformele vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, amplasate la o 
distantă minimă de 10 m faţă de căile de acces ale autogunoierelor şi de minim 5 m de cele 
mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind prin plantaţii de arbori şi arbuşti. 
Platformele vor fi prevăzute cu rigole de preluare a apelor pluviale, racordate la reţeaua de 
canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic de către operator.  
 
      
   3.10.2. Protecţia apei     
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 Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect 
menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării 
unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale.  

Oraşul Rădăuţi beneficiază de importante resurse de ape subterane şi de suprafaţă de 
calitate superioară, a căror protecţie, exploatare raţională şi conservare este vitală şi ar trebui 
să constituie una din priorităţile cele mai importante ale factorilor de decizie locali şi centrali, 
în vederea atingerii dezideratului declarat de dezvoltare durabilă a zonei.  

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru orice 
fel de necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva efectelor 
nocive ale poluării şi implică două etape: cunoaşterea calităţii şi măsuri de protecţie a 
acesteia. Supravegherea include monitorizarea apelor de suprafaţă, a precipitaţiilor şi a 
apelor subterane.   

Ca măsuri, sunt necesare:   
 - delimitarea zonelor de protectie ale apelor de suprafaţă, interzicerea oricăror deversări 
necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de deşeuri în cursurile de apă şi pe malurile 
acestora; 
 - realizarea alimentării cu apă potabilă a întregii localităţi, din surse sigure, 
corespunzătoare, asigurarea potabilităţii prin instituirea zonelor de protecţie sanitară a 
captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între acestea şi eventualele 
surse de impurificare (closete, microferme de animale, unităţi de prelucrare a lemnului ş.a.) 
 - completarea sistemului de canalizare; 
 - extinderea sistemului de colectare şi depozitare a deşeurilor pentru a deservi toţi 
locuitorii. 
 
 
       3.10.3. Protecţia solului 
  
 Ameliorarea şi menţinerea pe termen lung a funcţiilor solului şi contracararea poluării 
şi deteriorării lui sunt obiectivele principale pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă 
a solurilor de pe teritoriul administativ al oraşului Rădăuţi.     
 Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca 
aerul şi apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este factorul principal al asigurării hranei 
oamenilor, animalelor şi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în zeci şi 
chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, precipitaţiilor, 
defrişării pădurilor sau folosirii neraţionale a unor substanţe chimice.   
 Conform art. 65 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecţia mediului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu titlu sau fără titlu, protecţia 
solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, 
conservare,  organizare şi amenajare a teritoriului. 

După cum s-a punctat şi anterior, ca măsuri pentru prevenirea poluării solului se 
impun: 
- asigurarea depozitelor de dejecţii ale unităţilor zootehnice, valorificarea lor ca 

îngrăşământ; 
- utilizarea fertilizanţilor agricoli se recomandă a se face în doze optime, prin asigurarea 

unor agrotehnici adecvate şi ecologice, inclusiv prin combaterea biologică a dăunătorilor; 
- amenajarea de platforme pentru depozitarea controlată şi organizată a deşeurilor 

menajere din municipiu. 
 Colectarea deşeurilor pe teritoriul oraşului Rădăuţi se va face conform Directivelor 
Europene, Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor, a Planului Naţional de Gestionare 
a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi Planului Regional de Gestionare a 
Deşeurilor Regiunea 1 Nord-Est, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 
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apelor si al ministrului integrării europene nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor 
regionale de gestionare a deşeurilor care impun următoarele măsuri:  

- Închiderea şi ecologizarea spaţiilor necorespunzătoare de depozitare a deşeurilor 
până în anul 2009. 

- Stabilirea şi realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor. 
 Astfel, există un proiect ce urmează a fi implementat prin programul PHARE CES 
2004, care prevede reabilitarea sistemului de colectare, transport şi construcţia unei staţii de 
tratare mecanică a deşeurilor în municipiul Rădăuti. 
 Conform Planului Judeaţean de Gestionare a Deşeurilor, Suceava (2007),  
coordonatele principale ale viziunii strategice asupra acestei probleme constau în împărţirea 
judeţului în două zone principale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor: 
 – acoperind 57% din teritoriul judeţului şi 85% din populaţia acestuia. 
Zona ar urma sa fie arondată viitorului depozit ecologic din comuna Moara (în vecinatatea 
Municipiului Suceava); 
 – acoperind 43% din suprafaţa judeţului şi numai 15% din populaţia 
acestuia. Zona ar urma sa fie arondată viitorului depozit ecologic din comuna Pojorâta. 
 Conform aceluiaşi plan, la Rădăuţi a fost propusă a fi realizată una din cele 7 staţii de 
transfer a deşeurilor din judeţ, aceasta urmând a deservi subzona 5.  
 

Un al doilea set de măsuri vizează protecţia împotriva degradării solurilor prin 
procese de deplasare în masă, eroziune, precum şi mai ales pe terenurile cu exces de 
umiditate. Astfel, este necesară: 

- raţionalizarea păşunatului;  
- evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este instalată superficial; 
- practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a 

solului, cu rol împotriva eroziunii; 
- restrângerea suprafeţelor afectate şi reintroducerea, prin măsuri de reconstrucţie 

ecologică, a terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier; 
- folosirea corespunzătoare, în acord cu  necesităţile solului a îngrăşămintelor chimice. 

 Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important care contribuie la creşterea 
productivităţii plantelor şi a fertilităţii solului. În cazul în care sunt utilizate fără a se ţine cont 
de natura solurilor, de necesităţile plantelor şi de condiţiile meteorologice, îngrăşămintele pot 
provoca dereglarea echilibrului ecologic (în special prin acumularea nitraţilor). 
 Excesul de azotaţi şi fosfaţi în sol, cauzat de utilizarea neraţională a îngrăşămintelor, 
dăunează microflorei edafice, duce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente, poluarea 
pânzei freatice precum şi la eutrofizarea apelor de suprafaţă. 

 Pentru solurile afectate de exces de umiditate se recomandă lucrări de desecare, 
canale de drenaj, captări de izvoare, decolmatarea şi adâncirea albiilor pâraielor din 
apropiere.  

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiţiile de fundare din studiile 
geotehnice şi se va acorda o atenţie deosebită sistematizării verticale. 

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor 
meteorice de pe acoperişuri şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem centralizat 
de canalizare – şanţuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – fără a fi 
afectate proprietăţile învecinate. 
 Remedierea cauzelor poluării şi degradării solurilor trebuie efectuată în ordinea 
priorităţilor definite prin politica comunei, în paralel cu aplicarea de măsuri administrative 
ferme. 
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3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 

 
 

 Soluţia generală de organizare şi dezvoltare: 
Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapusă pe 

intravilanul existent, cu menţinerea structurii actuale. 
 
Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic general se face pe baza reglementărilor 

pertea grafică – planşa 2, precum şi a Regulamentului Local de Urbanism. 
Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se aplică atât la 

teritoriul intravilan, cât şi la cel extravilan, în limitele teritoriului administrativ. 
Pentru zonele funcţionale, prevederile regulamentului se grupează în 3 capitole 

cuprinzând reglementări specifice: 
Capitolul I - Generalităţi 

 Tipuri de zone şi subzone funcţionale 

 Funcţiunea dominantă a zonei 

 Funcţiunile complementare admise ale zonei 
Capitolul II  - Utilizarea funcţională 

 Utilizarea funcţională 

 Utilizări permise cu condiţii 
Capitolul III – Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 

 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 

 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 
 

 Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale 
 
În funcţie de modul de utilizare funcţională, de caracteristicile morfologice şi de situare 

în raport cu zona protejată, terenul situat în interiorul intravilanului a fost împărţit în 
următoarele zone şi subzone: 

 
ZONA CENTRALĂ ŞI ALTE ZONE CU FUNCŢIUNI COMPLEXE 
 
ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN INTERIORUL PERIMETRULUI DE PROTECŢIE  A  
VALORILOR ISTORICE ŞI ARHITECTURAL URBANISTICE 
- Zona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional 
- Zona centrală cu inserţii de clădiri noi 
- Zona centrală cu cerinţe speciale de configurare cauzate de situarea pe acelaşi 

culuar a locaselor de cult: Mănăstirea Bogdana, Catedrala ortodoxă, Templul evreiesc. 
 
 ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE  A  
VALORILOR ISTORICE ŞI ARHITECTURAL URBANISTICE 
- Zona centrală rezervată cu precădere funcţiunilor representative 
- Zona centrală cu clădiri înalte şi medii, având rol deosebit în configurarea siluetei 

localităţii 
- Zona centrală cu clădiri medii (maxim P+3) 

           - Spital 
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- Colegiul Eudoxiu Hurmuzache 
 

ZONA CARE GRUPEAZĂ FUNCŢIUNI COMPLEXE DE IMPORTANŢĂ 
SUPRAMUNICIPALĂ ŞI MUNICIPALĂ SITUATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE 
- Pol terţiar principal conţinând instituţii şi servicii publice supramunicipale şi 

municipale, sedii de companii şi firme, servicii financiar bancare şi de asigurări, 
poştă şi telecomunicaţii, hoteluri, restaurante, comerţ, loisir,etc; 

- Pol terţiar secundar, conţinând sedii de companii şi firme, servicii pentru 
întreprinderi, servicii profesionale, colective şi personale, poştă şi telecomunicaţii, 
hoteluri, restaurante, comerţ, loisir,etc; 

- Gara 
- Autogara 

 
 

ZONA MIXTĂ CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE, 
SERVICII COMERCIALE, COMERŢ, HOTELURI, RESTAURANTE, LOISIR, ACTIVITĂŢI 
PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE 

- Zonă mixtă cu clădiri dispuse pe aliniament având regim de construire continuu şi 
înălţimi maxime P+1+M 

- Zonă mixtă cu clădiri dispuse pe aliniament având regim de construire continuu şi 
înălţimi maxime P+2 

- Zonă mixtă cu clădiri dispuse pe aliniament având regim de construire continuu şi 
înălţimi maxime P+4 

- Zonă mixtă cu clădiri dispuse pe aliniament având regim de construire continuu şi 
înălţimi maxime P+6 

- Zonă mixtă cu clădiri înalte şi front discontinuu 
- Inserţii de funcţiuni mixte în fronturi constituite 

 
ZONA CENTRELOR DE CARTIER CONŢINÎND ECHIPAMENTE PUBLICE SERVICII 
COMERCIALE, COMERŢ, HOTELURI, RESTAURANTE, LOISIR, ACTIVITĂŢI 
PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE 

- Zona centrelor de cartier  din ansamblurile de locuinţe colective  
- Zona centrelor noilor cartiere propuse 
 
ZONA DE LOCUIT 
 
ZONA DE LOCUIT FORMATĂ DIN ANSAMBLURI CU LOCUINŢE COLECTIVE MARI 

ŞI MEDII  
ZONA DE LOCUINŢE  COLECTIVE MEDII CU ÎNĂLŢIMI DE MAXIM P+3 NIVELURI 
ZONA DE LOCUINŢE  INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU ÎNĂLŢIMI DE MAXIM 

P+1 NIVELURI 
 
ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE 
ZONA DE ACTIVITĂŢI AGRO INDUSTRIALE 
ZONA ACTIVITĂŢILOR INDUSTRIALE ŞI MIXTE 
- Subzona unităţilor industriale mari, mijlocii şi mici, unităţi de depozitare comercială, 

unităţi de transporturi şi alte servicii 
- Subzona unităţilor de industrie mică şi mijlocie, depozitare şi alte servicii 
- Subzona unităţilor industriale dispersate 
- Zona mixtă de activităţi productive, depozitare şi servicii comerciale 
- Platforma MOBAR 
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ZONA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 

- Unităţi turistice dispersate 
- Herghelia 

 
ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 
SPAŢII PLANTATE PUBLICE 

- Grădini, scuaruri şi fâşii plantate public 
- Amenajări sportive 

 SPAŢII PLANTATE SPECIALIZATE 
- Grădina zoologică 
- Spaţiu plantat  zona umedă, conform Ord. 114/2007, în estul localităţii  
 

SPAŢII PLANTATE PENTRU LOISIR 
- Subzona transporturilor rutiere 
- Subzona transporturilor feroviare 

 
ZONA TRANSPORTURILOR 

- Subzona transporturilor rutiere 
- Subzona transporturilor pe cale ferată 

 
ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

- Subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărire comunală  
- Subzona cimitirelor 

 
ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

- Zona cu destinaţie specială a MAPN 
- Zonă rezervată pentru traseul şoselei ocolitoare  
- Zonă rezervată pentru traseul CF ocolitoare 

 
 Interdicţii de construire 
 

1. Interdicţii temporale de construire 
Se introduc interdicţii temporale de construire până la aprobarea planurilor urbanistice 

zonale pentru: 
- terenurile pe care urmează să aibă loc modificări ale circulaţiei publice ca: 

realizarea unor noi trasee şi străpungeri, lărgiri de străzi, rezolvări de intersecţii; 
- terenurile prevăzute pentru extinderea intravilanului, conform planşei de 

reglementări urbanistice. 
-  

2. Interdicţii definitive de construire  

 La culoare tehnice şi zone de protecţie cu regim sever: 
- zona reţelei de tensiune - 20 kV – 12m; 
- zona reţelei de tensiune - 110 kV – 18m; 
- zona de protecţie a cimitirului – 50m; 
- zona de protecţie  a cursurilor  de apă  - 30m; 
- zona de protecţie a staţiilor de pompare – 10m; 
- zona de protecţie a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor – 20m; 
- zona de protectie fermă de taurine 200m; 
- zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă 10m 

            - spre interiorul incintei 4m; 
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- zonă de protecţie le staţia de epurare 300m; 
- zonă de protecţie la calea ferată 100m. 

 Terenuri expuse la riscuri naturale (inundaţii, alunecări) 
  

În vederea stabilirii regulilor generale de construire, teritoriul intravilan a fost împărţit în 
Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). UTR-ul se defineşte ca o reprezentare convenţională a 
unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se 
pot stabili reguli de construire general valabile. 

UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, 
ape). 

Reprezentarea grafică a reglementărilor se face în planşa "Reglementări", care deţine 
şi elemente de echipare a teritoriului - existent şi propus. Detalieri ale reglementărilor se fac 
în R.L.U.. 
 

 
 
 
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 
 

Principalele obiective de utilitate publică de pe teritoriul administrativ al municipiului 
Rădăuţi sunt prezentate clasificat în tabelul de mai jos: 

 

                    DOMENII 
 

    CATEGORII DE INTERES 
NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL 

OBIECTIVE POLITICO-ADMINISTRATIVE    

Primaria municipiului   X 

Politia municipala X   

Parchet X   

Poliţia de frontieră X   

OBIECTIVE CULTURALE 

Cinematograful "Flacara"   X 

Muzeul etnografic "Samuil si Eugenia Ionet"   X 

Galerie arta   X 

Casa de cultura   X 

Statie radio+Antena X   

Biblioteca municipala "Tudor Flondor"   X 

ÎNVATAMANT 

Gradinita   X 

Gradinita de copii   X 

Gradinita nr.1   X 

Gradinita nr. 3  ,,Micul Print"   X 

Scoala cu clasele I - VIII nr. 1 ,,Gh. Popadiuc"   X 

Scoala generală nr. 2   X 

Scoala generală nr. 3   X 

Scoala generală nr.  4   X 

Scoala generala nr. 5 “Bogdan Voda”   X 

Colegiu Tehnic Radauti   X 

Grup scolar agricol "Andronic Motrescu"   X 

Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi"   X 
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Internat   X 

Clubul copiilor   X 

Club Scolar   X 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Spital Municipal   X 

Spital de boli infectioase si psihiatrie   X 

Dispensar medical urban nr. 1   X 

Dispensar medical   X 

Dispensar T.B.C.   X 

Policlinica   X 

Statie de salvare   X 

Circa sanitara   X 

Cantina sociala   X 

Cantina ajutor social   X 

Cămin pensionari   X 

Cresa    X 

Centru special pt pers cu handicap   X 

Adapost de noapte pt nevoiasi   X 

Asezamantul de copii ,,Sf. Ierarh Leontie"   X 

Dispensar   X 

Centrul de plasament ,,Universul copiilor"   X 

Centru de refugiati   X 

Locuinte sociale   X 

OBIECTIVE RELIGIOASE    

Catedrala ortodoxa ,,Pogorarea Sfantului Duh"   X 

Biserica ortodoxa   X 

Biserica   X 

Biserica "Nasterea Maicii Domnului"   X 

Biserica ,,Sf Apostoli Petru si Pavel"   X 

Manastirea "Bogdan Voda"   X 

Clopotnita manastirii   X 

Parohia "Sf. Dumitru"   X 

Protopopiat   X 

Casa parohiala   X 

Biserica Greco- Catolica Ucraineana   X 

Templul Evreiesc   X 

Casa de rugaciuni   X 

Biserica Penticostala “Maranata”   X 

Biserica Romano-Catolica   X 

Patriarhia Catolica   X 

Biserica Adventista Crestina   X 

Biserica Baptista   X 

Capela   X 

AGREMENT, RECREARE, ACTIVITĂŢI SPORTIVE 

Sala sport   X 

Patinoar    X 

Teren fotbal   X 

Loc de joaca pentru copii   X 
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Complex sportiv "Gradina de Tir"   X 

Hipodrom Radauti X   

Parc central   X 

Statuie "Bogdan Voda"    

Parc "Alexandru Sahia"   X 

Parc zoologic  X  

INSTITUŢII FINANCIAR-BANCARE 

Banca Comerciala Romana   X 

Banca "Unicredit Tiriac"   X 

Piraeus Bank   X 

ACTIVITATI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII, TURISM 

Magazin alimentar   X 

Atelier reparatii auto   X 

Bufetul "Miorita"   X 

Atelier mecanica   X 

Piata publica   X 

Depozit de materiale de constructii   X 

Statie de betoane   X 

Spatiu de depozitare   X 

Centru comercial SC INTO INST S.R.L.   X 

Magazin "Bucovina"   X 

Magazinul "Fortuna"   X 

Piata agroalimentara   X 

Posta nr. 1   X 

Posta nr. 2   X 

Benzinarie   X 

Benzinarie PETROM   X 

Peco Radauti   X 

Spalatorie   X 

Complex sportiv "Gradina  de Tir"   X 

Gradina zoologica   X 

Parcul central   X 

Hotel “Gerald”       X 

Hotel "Nordic"   X 

Restaurant "Amcara"   X 

Hotelul "Fast"   X 

Hotel "Amnar"   X 

Hotel “Intim“   X 

Agentie de turism   X 

S.C. Autoservice S.R.L.   X 

S.C. OLINT COM S.R.L.   X 

Statie CO2   X 

U.J.E.C.O.O.P.   X 

Sedii birouri   X 

Intreprindere reparatii auto   X 

Societatea ,,Obcina"   X 

SCM Arta si artizanat Sucevita   X 

Abator Sc Superstar Com Srl   X 
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Abator  animale   X 

Corduban-PF-Servicii de telecomunicatii mobile X   

INSTITUŢII PUBLICE  

Asociatia chinologica Fundatia "Gh. Cretu"   X 

Statie meteo   X 

Cantina   X 

A.C.R. Radauti   X 

Centrul de Protectie a Plantelor   X 

Agentie CFR   X 

Baia Publica   X 

Canton CFR   X 

Unitate de pompieri "Radauti"   X 

Centrul de Ecarisaj   X 

Centrul de Incercare si Tratarea Soiurilor   X 

A.N.I.F.   X 

ACTIVITATI DE TRANSPORT 

Drumuri si poduri   X 

District drumuri   X 

Autogara   X 

Autobaza "Radauti"   X 

Autobaza+Supermarket   X 

Transport “Nicodemus“   X 

Gara X   

INDUSTRIA ALIMENTARA SI A BAUTURILOR 

S.C. S.A.B. S.A.   X 

Panificatie "Radauti"   X 

Brutarie+fabrica de paine   X 

Centrul de legume fructe   X 

S.C. Bucovina Tex S.A.   X 

S.C. Bogdana S.A.   X 

S.C. Comira S.A.   X 

Fabrica de textile   X 

INDUSTRIA CONFECTIILOR METALICE  

S.C. Sarex S.A.   X 

Fabrica de cuie   X 

INDUSTRIA PRELUCRARII LEMNULUI    

S.C. Mobila S.A.   X 

S.C. Mobar S.A.   X 

Sucursala exploatare si prel prima a lemnului   X 

Fabrica de cherestea "Holzindustrie Schweighofer-
Egger" 

  X 

Gater   X 

ALTE RAMURI INDUSTRIALE 

S.C. Vitaluex Recycling S.R.L   X 

I.G.O. Radauti (FAUCL)   X 

SC.SAGRA S.A.   X 

ACTIVITATE DE DEPOZITARE    

Depozit materiale de constructii   X 
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Depozit materiale   X 

Depozit mobila   X 

Depozit carburanti   X 

Depozit Remat   X 

Spatiu de depozitare   X 

Depozit   X 

S.C. Constructii Bucovina S.A.   X 

Atelier prefabricate   X 

Modelarie   X 

Fabrica pavele   X 

S.C. Construct S.A.   X 

Atelier timplarie   X 

Herghelia Radauti  X  

Ferma ovine   X 

Societatea GAMA Com   X 

GOSPODARIE COMUNALA 

S.C. Servicii comunale S.A.   X 

Incinerator materiale sanitare   X 

Cimitir ortodox "Sf. Ilie”   X 

Cimitir evreiesc   X 

Cimitir municipal   X 

CĂI DE COMUNICAŢIE 

DN17A X  

DN 2H X   

DJ 178C  X  

DJ 178  X  

DC 46   X 

Străzi în intravilan   X 

Calea ferată Dorneşti-Nisipitu X   

ECHIPARE EDILITARA 

Statie de transformare    X 

Centrala termica   X 

Punct termic   X 

Statie de epurare   X 

Staţie de reglare masurare gaze   X 

Reţea de alimentare cu energie electrică X   

Reţea de telecomunicaţii X   

Reţea de alimentare cu apă   X 

Reţea de canalizare   X 

Reţea de alimentare cu gaze naturale   X 

PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR 
SV-II-s-B-05598 Sit urban X   
SV-II-m-B-05599 Templu evreiesc X   
SV-II-m-B-05600 Spitalul Militar X   
SV-II-m-B-05601 Şcoala nr. 2  X   
SV-II-s-B-05602 Sit urban  X   
SV-II-a-A-05603 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” X   
SV-II-m-A-05603.01 Biserica "Sf. Nicolae” X   
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SV-II-m-A-05603.02 Clopotniţă X   
SV-II-m-A-05603.03 Casa parohială X   
SV-II-m-B-05604 Casă X   
SV-II-m-B-05605Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi” X   
SV-II-m-B-05606Şcoală X   
SV-II-m-B-05607 Gara C.F.R. X   
SV-II-m-B-05608 Şcoală X   
SV-II-m-B-05609 Gospodăria - atelier a olarului Constantin 
Colibaba 

X   

SV-II-m-B-05610 Fabrica de Hârtie X   
SV-II-m-B-05611 Judecătorie X   
SV-II-m-B-05612 Fabrica de Spirt X   
SV-II-m-B-05613 Fabrica de Mobilă X   
SV-II-m-B-05614 Zona veche a oraşului X   
SV-II-m-B-05615 Casă X   
SV-II-m-B-05616 Judecătorie X   

SV-II-m-B-05617 Banca Naţională X   
SV-II-m-B-05618 Prefectură X   
SV-II-m-B-05619 Spital X   
SV-II-s-B-05620 Ansamblu urban X   
SV-II-s-B-05621 Biserica romano - catolică "Naşterea  
Sf. Fecioare Maria” 

X   

SV-II-s-B-05622 Şcoală X   
SV-II-s-B-05623 Clădire publică X   
SV-II-s-B-05624 Corpul administrativ al Uzinei Electrice X   
SV-II-s-B-05625 Casa Armatei, azi Şcoala nr. 6 X   
SV-II-s-B-05626 Şcoala nr. 3 X   
SV-II-s-B-05627 Catedrala "Pogorârea Sfântului Duh” X   
SV-II-s-B-05628 Ansamblu urban X   
SV-II-s-B-05629 Casa Germană, azi Cinematograful 
"Flacăra" 

X   

SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI    

Zone de protecţie sanitară cu regim sever  X  

Zone de protecţie la culoarele tehnice  X  

 
 

Pe teritoriul municipiului Rădăuţi s-au identificat următoarele tipuri de terenuri:  

 terenuri proprietate publică de interes naţional: drumurile naţionale; 

 terenuri proprietate publică de interes local: terenurile ocupate de dotările publice, 
zona drumurilor locale şi traseul drumului judeţean şi a drumului comunal;  

 terenuri proprietate privată de interes local formate din: terenurile arabile, păşunile 
şi fâneţele, terenurile neproductive aflate în intravilan sau în extravilanul localităţii. 

 terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice formate din terenurile din 
zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, terenurile agricole din intravilan. 

 
Necesităţile de dezvoltare ale localităţii impun următoarea circulaţie a terenurilor: 

 terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public - străzile noi propuse în 
zonele de extindere a intavilanului localităţilor; 

 terenuri aflate în domeniul privat, destinate schimbului - zona limitrofă cimitirului.  
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CAPITOLUL 4 - CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 
 
 
Municipiul Rădăuţi are premise de dezvoltare imediate pe propria acumulare de 

potenţial, precum şi pe situarea într-un context teritorial avantajos. 
Fructificarea acestui potenţial va depinde de capacitatea de a atrage investiţii şi de a 

impune realizarea acelor lucrări care sunt importante atât pentru oraş cât şi pentru zona 
înconjurătoare. 

Oraşul  Rădăuţi va asigura în continuare funcţia de locuire populaţiei, intravilanul propus 
satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de locuinţe şi funcţiuni 
complementare. 

Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui 
susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de 
finanţări nerambursabile prin fonduri de dezvoltare regională (FEDER, FNDR) şi fonduri 
structurale şi de coeziune. 

Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada 
următoare sunt necesare de elaborat hotărâri ale consiliului local privind regimul terenurilor; 

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare a 
oraşului  Rădăuţi, se desprind următoarele: 

a. Resursele materiale, locale şi forţa de muncă, utilizate într-un sistem diversificat 
pot asigura relansarea economico-socială; 

b. Consolidarea şi accentuarea identităţii municipiului Rădăuţi se va realiza prin 
punerea în valoare a patrimoniului şi a potentialului turistic, prin estimarea 
posibilităţii de profilare în direcţia terţiarului (inclusiv prin identificarea şi rezervarea 
terenului efectiv necesar); 

c. Îmbunătăţirea cadrului urban în scopul ridicării calităţii vieţii locuitorilor prin 
asigurarea cu echipamente publice şi servicii de toate categoriile, prin ameliorarea 
infrastructurii tehnice şi impunerea unor soluţii de limitare a poluării; 

d. Anticiparea şi favorizarea restructurării sectoriale şi funcţionării economiei 
de piaţă s-a concretizat prin conturarea unor noi zone funcţionale de tipul zonei 
mixte, deschisă iniţiativei private şi totodate cu efect de protejare a calitîţii locuirii şi 
a valorii proprietăţii în zonele predominant rezidenţiale; 

e. Îmbunătăţirea situaţiei Rădăuţiului la nivel naţional, judeţean şi periurban s-a 
urmărit prin aprecierea şanselor de dezvoltare în concurenţă cu celelalte oraşe 
mari, prin evidenţierea problemelor potenţiale care vor putea fi create de zona 
înconjurătoare slab urbanizată, dar cu ridicat spor demografic, precum şi prin 
propunerea soluţiei de dezvoltare. 

 
 

OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI 
 

 
Pentru ridicarea standardului de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din municipiu şi mărirea 

gradului de atracţie a localităţii se vor respecta obiectivele strategiei de dezvoltare ale 
municipiului Rădăuţi.  

Principalele reusurse pentru dezvoltare trebuie căutate în restructurarea 
industriei şi utilizarea şi valorificarea potenţialului turistic valoros. 
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Pentru a stabili principalele direcţii de dezvoltare ale municipiului, s-a consultat  
 Strategia de Dezvoltare Economico – Socială a judeţului Suceava pentru perioada 
2008 – 2013, a cărei obiectiv strategic general este: 

Valorificarea resurselor materiale şi umane în vederea atingerii unei dezvoltări 
economice şi sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creşterea 
nivelului de trai al populaţiei şi poziţionarea judeţului Suceava pe un loc 
onorabil în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare. 

 
PORTOFOLIU PROIECTE  AL JUDEŢULUI  SUCEAVA 
 

NR 
CRT 

TITLU PROIECT SURS
A 
FINAN
ŢĂRII 

BENEFICIAR MATURITATEA 
PROIECTULUI 

DATA 
PROMOVĂ
RII 
PROIECT 

1 Reconstrucţie sală de sport şi 
ateliere de educaţie 
tehnologică la Şcoala Specială 
Rădăuţi, modernizare şi dotare 
cu echipamente didactice şi IT 

POR, 
 Axa 3 

Consiliul Judeţean 
Suceava 

SF şi PT 2008 

2 Modernizare DJ 178 F, km 
0+000 – 6+800, Rădăuţi – 
Măneuţi – Frătăuţii Vechi 

POR,  
Axa 2 

Consiliul Judeţean 
Suceava 

SF 2008-2013 

3 Artera de centura ocolitoare 
(inel de centură) 

POR,  
Axa 2 

Consiliul Local al 
Municipiului 
Rădăuţi 

SF 2008-2013 

4 Reabilitarea si modernizarea 
Spitalului Municipal Radauti 

POR,  
Axa 3  

Consiliul Local al 
Municipiului 
Rădăuţi 

SF 2008-2013 

5 Înfiinţare de Centre de 
Informare Turistică (CIT) la 
nivelul judeţului Suceava în 
localităţile cu potenţial turistic 

POR,  
Axa 5 

Consiliul Judeţean 
Suceava 

Fişă de proiect 2010 

6 Îmbunătăţirea şi diversificarea 
serviciilor pentru turismul 
montan din judeţul Suceava 

POR, 
 Axa 5 

Consiliul Judeţean 
Suceava 

Fişă de proiect 2008-2013 

7 Extinderea şi reabilitarea 
structurilor de agrement 

POR, 
 Axa 5 

Consiliul Judeţean 
Suceava 

Fişă de proiect 2008-2013 

 
 

 Propuneri ce decurg din Strategia de dezvoltare economico-socială a 
judeţului Suceava pentru perioada 2007-2013 

 

PRIORITATE MĂSURĂ 

Prioritate 1 – 
Infrastructură şi mediu 

Măsura 1.1 – Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport.  
Măsura 1.2 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
Măsura 1.3 - Dezvoltarea infrastructurii energetice 
Măsura 1.4 – Reabilitarea urbană 

Prioritate 2 - Sprijinirea 
afacerilor, creşterea 
ocupării, dezvoltarea 
resurselor umane 

Măsura 2.1 - Investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi 
microintreprinderilor şi dezvoltării celor existente; 

Măsura 2.2 - Servicii de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor în 
judeţul Suceava. 
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Măsura 2.3 - Dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi 
continuă 

Prioritate 4 – Sănătate 
şi Asistenţă socială 

Măsura 4.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate; 

Măsura 4.2. Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii  sociale şi 
comunitare. 

Prioritate 5 – 
Învăţământ, Cultură, 
Tineret 

Măsura 5.1. Dezvoltarea infrastructurii din învăţământ; 
 

Măsura 5.2. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul culturii 

Măsura 5.3. Susţinerea tinerei generaţii 

Prioritate 6 – 
Dezvoltarea turismului 

Măsura 6.1 - Investiţii în turism 

Măsura 6.2 - Promovarea potenţialului turistic 

Măsura 6.3. Formarea resurselor umane; 

 
 

 Proiecte prioritare de investiţii care să asigure implementarea 
obiectivelor, în special în domeniul interesului public  

 
 

Lucrari  prioritare pentru municipiul Rădăuţi pentru anul 2008 

 
1. INTRETINERE STRAZI       

 Lucrări de intretinere si reparatii la strazi modernizate-plombari, inclusiv .amenajare 
parcări si curte judecătorie;     

 Lucrări de intretinere si reparatii la strazi modernizate-plombari, inclusiv amenajare 
parcari si curte judecatorie;      

 Lucrări de intretinere si reparatii la strazi modernizate(covoare asfaltice si tratamente) 
 covoare asfaltice pe strazile:Vasile Bumbac, Izvoarelor,Gradinilor, Vasile Conta, 

I.L.Caragiale,13 Septembrie,Ciprian Porumbescu, M.Eminescu, Ghe.Lazar, Aron 
Pumnul; 

 Lucrări de intretinere si reparatii la trotuare si alei pietonale cu astfalt 
 Modernizare alei si trotuare cu dale prefabricate: Stefan cel Mare -dr.,T.Vladimirescu – 

dr.,C.Cernauti – st.,Patrulater P.Unirii, C.Bucovinei – dr.; 
 Executare lucrări pregatitoare in vederea asfaltarii (ridicari la cota a bordurilor, 

capacelor,gurilor de scurgere, inlocuiri borduri mari si mici, etc.; 
 Executat marcaje rutiere longitudinale si transversale; 
 Executat doua sensuri giratorii conform studiului de circulatie-zona Templu si internat 

EH; 
 Lucrări de redare a circulatiei auto str. Spitalului si zona CEC; 
 Lucrări reparatii esplanada-Raiffeisen Bank; 
 Lucrări de intretinere si reparatii la strazi nemodernizate – balastare. 

     
2. SALUBRIZARE        

 Lucrări de intretinere a curateniei;  
 Finalizare proiect de Gestiune si colectare selectiva a deseurilor. 
 

3. ILUMINAT  PUBLIC        
 Implementare program modernizare Corpuri si instalaţii de iluminat;  
 Program de extindere retele de distributie energie electrica si Iluminat public in zonele 

periferice.  
 
4. GOSPODARIE  COMUNALA      
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 PARC  ZOOLOGIC 
o Proiect tehnic pentru reamenajarea si modernizarea Parcului Zoo; 
o Lucrari de reamenajare si modernizare a Parcului Zoo 
o Cheltuieli de intretinere si alimentatie pentru animale 

 SPATII  VERZI 
o Piese si uleiuri pentru motocositoare si motofierastrarie 
o Material floricol si insectofungicide   

 
5. PROTECTIA  MEDIULUI       

(EXTINDERE  RETELE  APA  POTABILA  SI  CANALIZARE)  
 PT +CS, extindere apa-canal, Calea Bucovinei     
 PT+CS, extindere apa-canal, zona Tolocii 
 Extindere retea apa-canal, str. Mihai Viteazu,(tronson str. Grânelor-str. 

Volovatului),str. 8 Martie, str. Scolii Noi,str. Caramidariei,str. Berariei, str. Gheorghe 
Doja, str. Pietrarilor, str. Serpuita, str.C. Brancoveanu, str. Cosarilor, str. Mihai Pitei, 
str.N. Balcescu, str. Ana Ipatescu,str. Vasile Conta, str.Laterala,  str.I. Porumbescu, 
Str. Sitarilor, str. 28 Noiembrie, str. T. Vladimirescu (trotuar), str. Grivitei incl. tronson 
str. Volovatului 

 Lucrari extindere retea apa canal Calea Bucovinei inclusiv strazile riverane 
 Lucrari extindere retea apa-canal zona tolocii  
 Lucrari de igenizare si curatire a terenului apartinind domeniului public si privat mun. 

Radauti 
 Lucrari de redimensionare retea canal str. 1 Mai (Templu-str. Horea) 

 
6. INVATAMANT     
PT + CS racorduri edilitare GPP Nr. 8 (apa+canal+electric+gaz, etc) 

 PT +CS racorduri edilitare Scoala Nr. 6 Obor (apa+canal+electric+gaz, etc) 
 Executie racorduri edilitare GPP  Nr. 8 
 Executie racorduri edilitare Scoala Nr. 6 Obor (apa+canal+electric+gaz, etc) 

 
7. LUCRARI  DE  INVESTITII       

 Reparatii imobil Primarie si dotari mobilier    
 Executat lucrari delimitare sediu Primarie    
 Proiect DDE racorduri edilitare bloc ANL zona Hipodrom, incl. deviere cablu si 

demolare statie autobuz      
 SF+PT extindere energie electrica iluminat public, Calea Bucovinei –  
 Studii de prefezab., fezabilitate, rezistenta si expertize tehnice (actualizare PUG) 
 Studiu de fezabilitate amenajare Piata Civica    
 Lucrari executie extindere retea energie electrica si  iluminat public Calea Bucovinei

  
 Deviere cablu alimentare Piata Centrala     
 Deviere LEA  str. Salcamilor nr.3      
 Amenajat  doua locatii cu instalatii jocuri copii    
 Executat lucrari de imprejmuire cimitir     
 Achizitionat panou decorativ cu ceas, date meteo etc.   

 
După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic 

General şi Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al 
municipiului. 

Odată cu aprobarea PUG şi RLU, acestea capătă valoare juridică, constituindu-se în 
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru: 
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f. Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de 
dezvoltare regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de utilitate 
publică. 

g. Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 
h. Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, 

vânzări, parcelări de terenuri). 
i. Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane fizice şi 

juridice, precum şi în alte situaţii. 
j. Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG. 

 
 

 
 

 
 
      Şef proiect,  
         Arh.  Elena Dimitriu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONDURILE STRUCTURALE DE COEZIUNE 
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8

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 

20072007--20132013

Programe Operaţionale

Politica de Coeziune

FEDR, FSE

(similar PHARE-CES)

FC

(similar ISPA)

FEADR

(similar

SAPARD)

Politica Agricola

Comună

Politica Comuna

de Pescuit

FEP

(similar

SAPARD)

Program National 

Dezvoltare Rurala

Plan National 
Strategic Pescuit

Cadrul Strategic Naţional
de Referinţă

Plan National Strategic 
Dezvoltare Rurala

Program Oper. 

Pescuit
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Prezentare succinta Fonduri Structurale 
 

Buget: 17,3 miliarde de euro 
 

Perioada: 2007-2013 
 

Structura: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDER) 
   Fondul Social European (FSE) 
   Fondul European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură (FEOGA) 
   Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP) 
   Fondul de Coeziune (Transport si Mediu) 
 

14 domenii pot fi finanţate: 
 
 - Cercetare şi dezvoltare tehnologică  
 - Informatizarea societăţii 
 - Transport  
 - Energie 
 - Protecţia mediului şi prevenirea riscului 
 - Turism  
 - Cultură  
 - Regenerare urbană şi rurală  
 - Suport pentru companii şi antreprenori 
 - Acces la locuri de muncă stabile 
 - Incluziune socială pentru persoane defavorizate 
 - Dezvoltarea capitalului uman  
 - Investiţii în infrastructura sociala, inclusiv cea de sănătate şi educaţie 
 - Promovarea dezvoltarii parteneriatului 
 
 Problemele de absorbtie a fondurilor europene de până în prezent demonstrează 
nevoia de pregatire tehnică şi mobilizare exemplară în vederea unei utilizări la maximum a 
acestor imense resurse financiare. 
 

Criterii generale de eligibilitate: 
 

- Primăria/Consiliul Local trebuie să fie deţinător legal al infrastructurii care va fi 
realizată / reabilitată / îmbunătăţită prin finanţarea nerambursabilă sau să fie concesionar pe 
termen lung (pe minimum 10 ani); 

- Primăria/Consiliul Local trebuie să fie responsabil pentru contractarea bunurilor, 
lucrărilor sau serviciilor care vor fi asigurate prin intermediul finanţării nerambursabile; 

- Este obligatoriu să deţină în etapele de proiect corespunzătoare, toate aprobările, 
avizele şi autorizaţiile necesare în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru infrastructura 
care va fi realizată / reabilitată / îmbunătăţită prin proiect; 

- Trebuie să deţină surse stabile şi suficiente de finanţare sau, un contract valabil de 
operare/întreţinere cu o companie specializată, pentru a asigura manevrarea/întreţinerea 
corespunzătoare a bunurilor sau infrastructurii şi să asigure continuitatea existenţei 
organizaţiei in intervalul derulării proiectului şi, în caz de necesitate, să participe la finanţarea 
sa; 
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- Costurile cu documentaţia de proiect nu sunt eligibile, deci nu pot fi acoperite de 
finanţarea nerambursabilă; 

- Durata planificată a proiectului nu poate depăşi 24 de luni; 
- Cofinanţarea proiectului variază între 25% şi 50% din valoarea investiţiei; 
- Primaria/Consiliul Local este obligat sa aibă cel puţin un partener de proiect; 
- Este obligatorie experienţa în derularea de proiecte similare; 

 
 

Exemple de acţiuni ce pot fi finanţate: 
 
Agricultura: 

- Investitii in loturile agricole 
- Initierea activitatii tinerilor fermieri 
- Formare profesionala 
- Imbunatatirea procesarii si marketing-ului produselor agricole 

Sivicultura: 
- Investitii in paduri 
- Imbunatatirea recoltarii/taierii, procesarii si marketing-ului produselor forestiere 
- Infiintarea de asociatii ale proprietarilor de paduri 
- Refacerea potentialului de productie forestiera pierdut in urma dezastrelor naturale si 

focului si introducerea unor instrumente preventive adecvate 
- Impadurirea terenurilor negricole 
- Imbunatatirea/Pastrarea stabilitatii ecologice a padurilor cu rol de protectie 
- Formare profesionala 

 
Promovarea adaptarii si dezvoltarii zonelor rurale 

- Imbunatatiri funciare 
- Reparcelare 
- Infiinarea serviciilor de ajutor si management al fermelor 
- Marketing al produselor agricole de calitate 
- Servicii de baza pentru economia si populatia rurala 
- Renovarea si dezvoltarea satelor si protexctia si cconservarea mostenirii rurale 
- Diversificarea activitatilor agricole si a celor apropiate de agricultura, pentru asigurarea 

de activitati multiple sau de venituri alternative 
- Gospodarirea resurselor de apa pentru agricultura 
- Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii 
- Incurajarea activitatilor turistice 
- Incurajarea activitatilor mestesugaresti 
- Conservarea mediului inconjurator asociata cu conservarea terenurilor,padurilor si 

peisajului,precum si cu imbunatarea conditiilor de viata ale animalelor 
- Refacerea potentialului de productie agricola in urma dezastrelor naturale si 

introducerea unor instrumente preventive adecvate 
- Inginerie financiara 

 
Pescuitul: 

- Restructurarea activitatii de pescuit 
- Innoirea si modernizarea flotei de pescuit 
- Procesarea,marketingul si promovarea produselor piscicole 
- Acvacultura 
- Actiuni ale pescarilor de profesie ( inclusiv formare profesionala, pescuit pe coasta la 

scara redusa ) 
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Sprijinirea sectorului IMM si mestesugaresc: 

- Investitii in capital fizic ( utilaje si echipamente, co-finantare a ajutoarelor de stat ) 
- Tehnologii nepoluante si neagresive, tehnologii curate si economice din domeniul 

energiei 
- Servicii de consultanta in afaceri ( informatii, planificarea afacerilor, servicii de 

consultanta, marketing, management, design,export ) 
- Servicii pentru participare in afaceri ( spatii pentru desfasurarea afacerilor, incubatoare 

de afaceri, servicii de stimulare, promovare, crearea de retele de comunicare, 
conferinte , targuri ) 

- Inginerie financiara 
 
Informatizarea societatii 
 - Acces la Internet pentru IMM-uri; 
 - Site-uri securizate de comert electronic; 
 - Aplicatii informatice pentru plati catre primarii, fisc, transfer de informatii; 
 - Modernizarea si extinderea retelelor de cablu si telefonie; 
 - Dotarea scolilor cu calculatoare, crearea de lectii on-line; 
 - Dotarea spitalelor cu aparatura electronica in vederea furnizarii de servicii on-line. 
 
Transport  
 - Sprijin în pregătirea proiectelor (colectarea de date referitoare la reţelele de 
transport, documente de analiză şi planificare pentru transporturi, studii de evoluţie în 
perspectivă a transporturilor etc.), inclusiv studii de fezabilitate; 
 - Studii care să contribuie la pregătirea proiectelor majore de dezvoltare a 
infrastructurii,  destinată îmbunătăţirii comerţului şi circulaţiei transfrontaliere, precum şi 
dezvoltării teritoriale, studii de impact asupra mediului, programe commune de observare-
monitorizare, cercetare; 
 - Acţiuni complementare cu alte programe implicate în dezvoltarea şi managementul 
infrastructurii; 
 - Infrastructuri de transport de mici dimensiuni, îmbunătăţirea căilor de acces; 
 - Reabilitarea drumurilor, reabilitarea facilităţilor (birouri de administrare, puncte de 
informare). 
 
Energie 
 - Dezvoltarea sistemului energetic din surse convenţionale (investiţii în extinderea 
reţelei de transport a energiei electrice, introducerea iluminatului electric în gospodării, 
asigurarea cu agent termic); 
 - Dezvoltarea surselor regenerabile de energie (obţinerea energiei electrice şi termice 
din energia solară, obţinerea energiei electrice din surse eoliene, valorificarea biomasei = 
lemn, deşeuri de lemn, rumeguş, investiţii în obiective hidroenergetice de mică capacitate, 
sub 3.6 Mw). 
 
Protectia mediului si prevenirea riscului 
 - Realizarea sau reinstalarea reţelelor de monitorizare a calităţii apei şi aerului; 
 - Managementul rezervaţiilor naturale; 
 - Programe educative locale în domeniul mediului; 
 - Reabilitarea facilităţilor (birouri de administrare, puncte de informare, îmbunătăţirea 
accesului) 
 - Îmbunătăţirea dotărilor şi a resurselor umane în managementul apei şi apărarea 
împotriva inundaţiilor; 
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 - Dezvoltarea unui sistem efectiv de monitorizare a calităţii aerului, apei şi solului 
(incluzând măsuri împotriva grindinei); 
 - Cercetare, planificare, studii la nivel sectorial sau regional, studii de impact asupra 
mediului, studii de fezabilitate sau activităţi de pregătire pentru proiecte de mari dimensiuni, 
programe de observare / cercetare / monitorizare. 
Turism  
 - Reabilitarea dotarilor (birouri de administrare, puncte de informare, imbunatatirea 
accesului); 
 - Modernizarea/reabilitarea de obiective turistice reprezentative pentru zona 
geografica; 
 - Programe educative pentru dezvoltarea turismului durabil; 
 - Marketing (marketing general si pe domenii, ca de exemplu pentru turismul religios, 
montan,  pentru activitati speologice etc.); 
 - Instruiri in managementul turismului; 
 - Dezvoltarea unei retele de rezervare; 
 - Reabilitarea traseelor turistice; 
 - Studii de fezabilitate, programe comune de observare, monitorizare, cercetare; 
 
 
Cultura  
 - Imbunatatirea accesului publicului la cultura; 
 - Promovarea activitatilor culturale europene; 
 - Acorduri si activitati de cooperare culturala; 
 - Evenimente culturale speciale cu dimensiune europeana  
 
 
Investiţii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie 
 - Imbunatatirea abilitatilor tinerilor absolventi fara un loc de munca in vederea facilitatii 
accesului in sectoarele selectate de pe piata muncii regionale; 
 - Imbunatatirea abilitatilor persoanelor neocupate si/sau cu o instruire 
necorespunzatoare in scopul facilitarii accesului lor in sectoare selectate de pe piata 
regionala a muncii; 
 - Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 
 - Dezvoltarea centrelor  culturale şi  educaţionale existente; 
 - Consolidarea sectorului instruirii profesionale care se referă la activitatea economică 
a regiunii; 
 - Crearea unor servicii sociale noi pentru copii, tineret, invalizi, şomeri şi persoanele în 
vârstă, ori persoane defavorizate. 
 
 

Prin FEADR, pot fi efectuate următoarele tipuri de cheltuieli pentru: 
 

1. Construirea, modernizarea şi extinderea clădirilor şi a construcţiilor conexe 
unităţii de producţie. 

Pentru modernizare, dacă investiţia are în vedere extinderea clădirilor existente şi/sau 
construirea unor anexe noi, acestea trebuie să fie justificate şi să servească modernizării 
propriu-zise. 

2. Achiziţionarea de utilaje şi echipamente noi, inclusiv IT, software, hardware. 
3. Cheltuieli reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, a 

studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de patente şi licenţe în procentele prevăzute în 
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fişele tehnice ale măsurilor. Cheltuielile pentru întocmirea documentaţiei necesare proiectului 
sunt singurele care pot fi efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare cu APDRP. 

4. Achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al 
identificării lor în studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, cu o capacitate de 
transport bine fundamentată. Accentuăm importanţa pe care trebuie să o acordaţi acestui tip 
de cheltuială. Mijlocul de transport trebuie să  deservească activitatea, iar achiziţionarea 
acestuia în scopul amintit trebuie să fie bine documentat în anexele cererii de MINISTERUL 
AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

5. Unelte şi instrumente specifice, inclusiv acelea pentru protecţia împotriva incendiilor 
şi cele pentru protecţia muncii. 

6. Achiziţionarea de teren, la nivelul a maxim 10% din valoarea totală a proiectului, 
numai în cazul strămutării exploataţiei pentru a respecta standardele de mediu. 
 

Care sunt cheltuielile pentru care nu se acordă fonduri din FEADR? 
 

1. Cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor; 
2. Impozite, taxe vamale, taxe de import , alte venituri de la bugetul de stat. 
3. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 
4. Comisioane bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli juridice şi alte cheltuieli similare. 

5. Orice alte cheltuieli stipulate în fişele 
 


