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•

Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de
producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităŃi
cu putere instalată mai mică sau egală 10MW), solare, eoliene, a
biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de
energie).

Alocarea financiară:
Axa prioritară

FinanŃare
naŃional)
Mil.Euro

publică

(FEDR+Buget
%

1. Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de
cca. 1.080
producŃie

35,87%

2. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
cca. 646
pentru competitivitate

21,45%

3. Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru
sectoarele public şi privat
cca. 470

15,62%

4. Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii
furnizării, în contextul combaterii schimbării cca. 725
climatice
5. AsistenŃă tehnică
Total

cca. 90

24,08%
2,98%

3.011 Mld.Euro

Programul OperaŃional Sectorial Mediu 2007-2013

Programul OperaŃional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a
Fondurilor Structurale şi de Coeziune care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene
în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.
POS Mediu este unul din cele 7 programe operaŃionale elaborate în cadrul Obiectivului
“ConvergenŃă” pentru perioada de programare 2007–2013. POS Mediu a fost elaborat în
conformitate cu cea de-a treia prioritate a PND 2007–2013 – “ProtecŃia şi îmbunătăŃirea
calităŃii mediului”, precum şi cu Prioritatea 1 a CNSR – “Dezvoltarea infrastructurii de bază
la standarde europene”.
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Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăŃirea standardelor de viaŃă ale populaŃiei şi a
standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanŃial la realizarea angajamentelor de
aderare şi la respectarea legislaŃiei de mediu.
Pentru realizarea acestui obiectiv global, prin POS Mediu se vor finanŃa investiŃii pentru
următoarele sectoare de mediu:
1. Sectorul apă/apă uzată (total 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78
miliarde Euro)
Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu
(60%). InvestiŃiile au în vedere extinderea/modernizarea reŃelelor de apă şi canalizare,
construirea/modernizarea staŃiilor de tratare a apei potabile şi a staŃiilor de epurare, precum şi
creşterea calităŃii serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiŃiile unor tarife acceptabile
pentru populaŃie. Pentru acest sector vor fi finanŃate proiecte mari de infrastructură, care
acoperă mai multe localităŃi la nivel regional / judeŃean şi care vor aduce o contribuŃie
importantă la conformarea cu standardele europene de mediu şi vor avea un impact
considerabil la dezvoltarea comunităŃilor respective. Această abordare urmăreşte atât creşterea
eficienŃei costurilor de investiŃii (prin realizarea de economii la scară), cât şi a costurilor de
operare a obiectivelor de investiŃii nou create. Beneficiarii proiectelor sunt Companiile
Regionale de Apă. Proiectele vor fi selectate având ca bază obiectivele de realizare a
angajamentelor de aderare pentru sectorul apă, conŃinute în Planurile de Implementare şi luate
în considerare la elaborarea Planurilor judeŃene pentru apă/apă uzată (o listă indicativă a
proiectelor este anexată la POS Mediu).
2. Sectorul de gestionare a deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric
(total 1,17 miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro)
InvestiŃiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor
la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanŃa
măsuri de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu
măsuri de reducere a cantităŃii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii
Europene în domeniu. Alte investiŃii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a
terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverşi poluanŃi şi care afectează negativ mediul şi
sănătatea umană. Beneficiarii proiectelor sunt autorităŃile locale/judeŃene sau asociaŃiile de
dezvoltare intercomunitară. Proiectele vor fi selectate în raport cu Planul NaŃional şi
Planurile Regionale pentru Managementul Deşeurilor (o listă indicativă este anexată la POS
Mediu). O primă prioritate se va acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de
gestionare a deşeurilor la nivel regional/ judeŃean, unde nu au fost, până acum, investiŃii
majore (planificate a fi lansate în 2007-2009), iar o prioritate secundară se va acorda
proiectelor pentru extinderea sistemelor existente de management al deşeurilor.
3. Sectorul termoficare (total 458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane
Euro)
InvestiŃiile preconizate pentru acest sector au în vedere reducerea emisiilor provenite de la
centralele municipale de termoficare. Proiectele de investiŃii se vor realiza în localităŃile în
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care centralele municipale reprezintă sursa cea mai mare de poluare a mediului. Beneficiarii
proiectelor sunt autorităŃile locale care au în gestionare centralele municipale de
termoficare. Proiectele vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naŃional (call for
proposals). Se va acorda asistenŃă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiŃii.
4. Sectorul protecŃia naturii (total 215 milioane Euro, din care grant UE 172
milioane Euro)
Proiectele finanŃate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al
ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităŃii şi a resurselor naturale. O
atenŃie deosebită se va acorda managementului site-urilor Natura 2000. Beneficiarii
proiectelor sunt: administraŃiile şi custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000,
AgenŃia NaŃională pentru Arii Protejate (după înfiinŃare), AgenŃiile Locale de ProtecŃie a
Mediului, autorităŃile publice, ONG-uri, institute de cercetare, universităŃi, muzee. Proiectele
vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naŃional (call for proposals).
5. ProtecŃia împotriva inundaŃiilor şi reducerea eroziunii costiere (total 329
milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)
Proiectele de investiŃii au ca scop protejarea populaŃiei şi a bunurilor materiale de efectele
devastatoare ale inundaŃiilor. Zonele de intervenŃie se vor selecta în concordanŃă cu strategia
naŃională în domeniu, precum şi în baza unor analize de risc.
Un alt domeniu de acŃiune este protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Mării Negre, pentru
reducerea eroziunii costiere. Astfel de investiŃii vor contribui la creşterea siguranŃei populaŃiei
şi protecŃiei mediului natural, dar şi la creşterea valorii economice a litoralului românesc.
Beneficiarul proiectelor este AdministraŃia NaŃională Apele Române. Proiectele vor fi
selectate în baza propunerilor transmise de ANAR în limita bugetului alocat.
6. AsistenŃa Tehnică (total 174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro)
Axele prioritare ale POS Mediu sunt:
Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;
Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea Ńintelor de
eficienŃă energetică în localităŃile cele mai afectate de poluare”;
Axa prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia
naturii”;
Axa prioritară 5 – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale
în zonele cele mai expuse la risc”;
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Axa prioritară 6 – “AsistenŃa tehnică”.
Identificarea axelor prioritare în cadrul POS Mediu s-a facut pe baza următoarelor
consideraŃii strategice – contribuŃia substanŃială la îndeplinirea cerinŃelor acquis-ului de
mediu, în scopul îmbunătăŃirii calităŃii mediului şi a standardelor de viaŃă pentru mai mult de
jumătate din populaŃia României, stabilirea unor sisteme de management eficiente pentru
serviciile de mediu, convergenŃa regională, accelerarea implementării programelor naŃionale,
evitarea/reducerea viitoarelor pierderi economice şi de mediu (asociate cu lipsa acŃiunilor
durabile pe termen scurt) – cât şi a unor constrângeri ale obiectivelor specifice pe parcursul
perioadei de implementare.
POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaŃionale din punct de vedere al
alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanŃare pentru sectorul de
mediu. Programul este finanŃat din două fonduri -Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care
se adaugă şi cofinanŃarea naŃională de aproximativ 1 miliard Euro.
Programul OperaŃional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele
prioritare şi domeniile majore de intervenŃie ale României în domeniul resurselor umane în
vederea implementării asistenŃei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului
Social European, în cadrul Obiectivului ConvergenŃă, pentru perioada de programare 2007 –
2013.
Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităŃii, prin corelarea educaŃiei şi învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii şi
asigurarea de oportunităŃi sporite pentru participarea viitoare pe o piaŃă a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
IntervenŃia FSE în România va sprijini atingerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice
din domeniul dezvoltării resurselor umane, contribuind în mod real la implementarea
Strategiei Europene de Ocupare şi la atingerea obiectivului general privind creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune.
Axele prioritare şi domeniile majore de intervenŃie ale POS DRU sunt:
Axa Prioritară 1: EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere
Axa Prioritară 2: Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii
Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
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Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale
Axa Prioritară 7: AsistenŃă tehnică
Planul financiar al POS DRU a fost elaborat în conformitate cu planul financiar din Cadrul
Strategic NaŃional de ReferinŃă al României 2007-2013.
POS DRU va fi finanŃat din Fondul Social European. Alocarea FSE pentru POS DRU este
3.476 milioane euro, reprezentând 85% din valoarea totală a Programului. ContribuŃia
naŃională este estimată la 613 milioane euro.
În cadrul acestui POS, comunităŃile locale beneficiază prin intermediul sprijinului acordat
unităŃilor şcolare în cadrul Axei Prioritare 1, DMI 1.1 Acces la educaŃie şi formare
profesională iniŃială de calitate; 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie şi formare; şi în
cadrul Axei prioritare 2, DMI 2.2. Pevenirea şicorectarea părăsirii timpurii a şcolii
Programul OperaŃional Sectorial Transport 2007-2013
Programul OperaŃional Sectorial „Transport” 2007-2013 este un instrument strategic
elaborat pe baza obiectivelor Cadrului NaŃional Strategic de ReferinŃă care stabileşte
priorităŃile, obiectivele şi alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi
din România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013.
Programul OperaŃional Sectorial „Transport” este structurat pe patru axe prioritare, ce
cuprind domeniile de intervenŃie în cadrul cărora se pot finanŃa proiecte de transport:
•

•

•
•

Axa Prioritară 1 (3,854.87 MEUR) - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare
TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu
reŃelele de transport ale UE
Axa Prioritară 2 (1,397.30 MEUR) - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii
naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem
naŃional de transport durabil
Axa Prioritară 3 (322.89 MEUR) - Modernizarea sectorului de transportul în scopul
creşterii protecŃiei mediului şi a sănătăŃii publice şi siguranŃei pasagerilor
Axa Prioritară 4 (122.58 MEUR) - AsistenŃă Tehnică pentru POS-T

Bugetul total este de aproximativ 5.7 Miliarde EUR din care:



Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională: 4.57 Miliarde
EUR
Bugetul de Stat: 1.09 Miliarde EUR

Principalii beneficiari ai Programului OperaŃional Sectorial „Transport” sunt administraŃiile
naŃionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi navale, şi administraŃiile
naŃionale şi regionale ale infrastructurii aeroportuare. De asemenea, operatorii transportului
feroviar public de călători pot fi potenŃiali beneficiari sub axa prioritară nr.2.
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Programul OperaŃional Sectorial „Transport” a fost aprobat de către Comisia
Europeană în data de 12 iulie 2007, prin Decizia nr. 3469 din 12 iulie 2007, de adoptare a
programului operaŃional „Transport” de ajutor comunitar din partea Fondului
European de Dezvoltare Regională şi Fondului de Coeziune, în conformitate cu
obiectivul „ConvergenŃă”, în regiunile din România.

Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea CapacităŃii Administrative
POS DCA a fost elaborat pentru a contribui în mod substanŃial la punerea în practică a
priorităŃii tematice „Consolidarea unei capacităŃi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul
Strategic NaŃional de ReferinŃă (CSNR).
Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraŃii publice
mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăŃii româneşti.
PO DCA va fi implementat prin trei axe prioritare, inclusiv axa prioritară de asistenŃă
tehnică, după cum urmează:
Axa prioritară 1: ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului ciclului de
politici publice
1.1 ÎmbunătăŃirea procesului de luare a deciziilor
1.2: Creşterea responsabilizării administraŃiei publice
1.3: ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale
Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, cu
accentual pus pe procesul de descentralizare
2.1: Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor
2.2: ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor
Axa prioritară 3: AsistenŃă tehnică
Axa prioritară 1 abordează în principal aspecte orizontale în domeniile sistemului de luare a
deciziilor, vizând creşterea calităŃii deciziilor în administraŃia publică prin dezvoltarea
mecanismelor de fundamentare a iniŃiativelor de politici publice, creşterea eficacităŃii
structurilor organizaŃionale printr-o mai bună planificare şi consolidarea cadrului de
responsabilizare. ActivităŃile care fac parte din axa prioritară 1 se referă la sistemul întregii
administraŃii publice centrale şi locale, inclusiv cele trei sectoare prioritare;
Axa prioritară 2 pune accent pe mecanismele sectoriale de implementare a politicilor şi de
furnizare a serviciilor publice prin descentralizarea fiscală şi administrativă din administraŃia
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centrală spre cea locală şi pe îmbunătăŃirea calităŃii, promptitudinii şi evaluării serviciilor
publice. Atât serviciile centralizate cât şi cele descentralizate vor beneficia de axa prioritară 2,
dar cu accent pe sprijinirea priorităŃilor sectoriale de descentralizare în DMI 2.1;
Ambele axe prioritare conŃin elemente de schimbare de structură şi proces şi implică investiŃii
substanŃiale în formarea funcŃionarilor publici şi a personalului contractual.
PO DCA a fost elaborat în baza unei alocări FSE de 208.002.622 de euro, care va fi
completată de cofinanŃarea naŃională. Dacă se ia în considerare co-finanŃarea României, atunci,
suma totală minimă pentru PO DCA este de 246.014.081 de euro.
Beneficiarii şi grupurile Ńintă ale asistenŃei financiare sunt instituŃii publice (ministere şi
autorităŃi publice locale), astfel încât aproape întreaga cofinanŃare naŃională va proveni din
surse publice.
Alocarea financiară propusă din FSE, pe axe prioritare, este: Prioritatea 1: 56% Prioritatea 2:
40%, Prioritatea 3: 4%.
Programe OperaŃionale sub obiectivul Cooperare Teritorială Europeană
FinanŃat din FEDR, acest obiectiv este organizat pe trei axe:
Programele de cooperare transfrontalieră finanŃează proiecte de accesibilitate (transport şi
tehnologia InformaŃiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi
acŃiuni „people to people”. Sunt finanŃate proiecte de investiŃii şi proiecte soft între cel puŃin
doi beneficiari de pe o parte şi alta a graniŃei, cu menŃiunea ca pentru programele la graniŃele
externe trebuie să existe cel puŃin un beneficiar dintr-un stat membru şi dintr-un stat nemembru.
Cooperarea transnaŃională are ca obiectiv principal finanŃarea de acŃiuni şi dezvoltarea de
reŃele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaŃia, mediul,
accesibilitatea şi dezvoltarea urbană. Sunt finanŃate proiecte pilot şi proiecte soft între
parteneri din minim trei state partenere în program, din care minim un stat membru.
Cooperarea interregională reprezintă cooperarea între autorităŃile publice (autorităŃi regionale
sau locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun, prin transferul de experienŃă şi
bune practici între regiunile Uniunii Europene (în cadrul programului INTERREG IVC), prin
constituirea de reŃele între oraşele UE (în cadrul Programului URBACT ÎI), precum şi între
cercetătorii UE (în cadrul Programului ESPON 2013). Deşi proiectele de cooperare
interregională sunt de natură soft (studii, schimb de experienŃă), valoarea adăugată a
cooperării interregionale constă în valorificarea cunoştinŃelor astfel dobândite în pregătirea
unor proiecte de investiŃii în cadrului obiectivului ConvergenŃă.
Beneficiarii eligibili sunt, în general, autorităŃi publice locale şi regionale, ONG-uri,
universităŃi şi institute de cercetare din zona de graniŃă (pentru programele de cooperare transfrontalieră) şi de la nivelul întregului teritoriu (pentru programele de cooperare TransnaŃională
şi interregională).
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În perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
LocuinŃelor din România gestionează 10 programe de cooperare teritorială europeană la care
participă România, atât la graniŃele interne cât şi la graniŃele externe ale Uniunii Europene:
•
•

•
•
•
•
•

Programe de cooperare transfrontaliera la graniŃele interne (România-Ungaria,
Bulgaria-România )
Programe de cooperare la graniŃele externe (Programele de cooperare finanŃate în
cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat – ENPI – cu Ucraina,
Republica Moldova şi în bazinul Marii Negre, şi Instrumentului de AsistenŃă pentru
Preaderare – IPA pentru România-Serbia 2007-2013)
Programul OperaŃional de Cooperare TransnaŃională Sud-Estul Europei (SEE)
Programul OperaŃional INTERREG IVC
Programul OperaŃional URBACT ÎI
Programul OperaŃional INTERACT ÎI
Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013.

În continuare, ne vom opri doar la câteva din aceste programe, anume la cele care ar putea
prezenta interes pentru autorităŃile publice locale
Programul de Cooperare TransnaŃională Sud Estul Europei
Obiectivul strategic general al programului este crearea de parteneriate transnaŃionale în
domenii de importanta strategica în scopul îmbunătăŃirii procesului de integrare teritoriala,
economica şi sociala şi al sprijinirii coeziunii, stabilităŃii şi competitivităŃii.
Aria de acoperire a programului cuprinde:
-

-

trei State membre vechi: Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen,
Trento, Veneto, Friuli- Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata)
cinci State membre noi: Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;
un Stat candidat: CroaŃia;
un Stat cu statut de candidat cu care nu au fost demarcate negocierile: Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei;
patru state potenŃial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia;
două state cu care UE are relaŃii speciale: Moldova şi Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka,
Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Beneficiarii eligibili sunt structurile private, publice sau publice echivalente din statele de mai
sus. Numărul de parteneri în asemenea proiecte: din minim 3 state partenere din care minim
unu este stat membru.
Axele prioritare ale programului sunt:
Axa prioritară 1 - Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului (dezvoltarea reŃelelor
tehnologice şi de inovare în domenii specifice; dezvoltarea unui mediu propice
antreprenoriatului inovativ; îmbunătăŃirea condiŃiilor cadru şi deschiderea drumului către
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inovare).
Axa prioritară 2 - ProtecŃia şi îmbunătăŃirea mediului înconjurător (îmbunătăŃirea
managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaŃii; îmbunătăŃirea
prevenirii riscurilor de tehnologice şi de mediu; promovarea cooperării în domeniul
managementului resurselor naturale şi al ariilor protejate; promovarea energiei regenerabile şi
eficientizarea resurselor).
Axa prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea accesibilităŃii (îmbunătăŃirea coordonării în promovarea,
planificarea şi intervenŃia în domeniul reŃelelor primare şi secundare de transport ; dezvoltarea
strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”; îmbunătăŃirea condiŃiilor cadru pentru
platformele multimodale).
Axa prioritară 4 Dezvoltare sinergiilor transnaŃionale ale zonelor cu potenŃial (abordarea
problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări; promovarea
unui tipar echilibrat al zonelor cu potenŃial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea
acestora; promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare).
Programul de Cooperare Interregională Interreg IVC
Obiectivul strategic general al programului este creşterea eficacităŃii politicilor de dezvoltare
regională şi contribuŃia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităŃii în
Europa, în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin
mijloace de cooperare interregională.
Aria de cooperare a programului acoperă:
- întreg teritoriul UE (27 State Membre)
- 2 State partenere cu statut special: Norvegia şi ElveŃia;
Beneficiari eligibili sunt: Beneficiari finali – autorităŃile publice şi organismele de drept
public.
Este încurajată participarea în cadrul proiectelor a factorilor de decizie de la nivel naŃional,
regional şi/ sau local.
În acest program, axele prioritare şi sub-temele aferente sunt:
 Axa prioritară 1 Inovare şi economia cunoaşterii ( Inovare, cercetare şi dezvoltare
tehnologica; Antreprenoriatul şi IMM-urile; Societatea informaŃională; Ocuparea forŃei de
munca, capitalul uman şi educaŃie)
 Axa prioritara 2 Mediu şi prevenirea riscului (Riscuri naturale şi tehnologice;
Managementul apei; Managementul deşeurilor; Biodiversitatea şi conservarea
patrimoniului natural; Energia şi transportul public durabil; Patrimoniul cultural şi
peisajul)

59

Strategia de dezvoltare economico-socială a Municipiului RădăuŃi
2008 - 2013

Cooperarea teritorială transfrontalieră
JudeŃul Suceava
transfrontalieră:

poate

beneficia

de

următoarele

programe

de

cooperare

1. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ucraina- România 2007 – 2013
Zona eligibilă în cadrul acestui program este:
•
România: judeŃele Botoşani, GalaŃi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui;
•
Ucraina: oblasturile Odessa şi CernăuŃi;
Obiectivul
general
al Programului
esteMoldova
ca în contextul unor graniŃe sigure, să
•
Întreg teritoriul
Republicii
stimuleze potenŃialul de dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor între
parteneri de pe ambele părŃi ale graniŃei, în scopul îmbunătăŃirii situaŃiei economico-sociale şi
a mediului înconjurator.
Beneficiarii eligibili ai proiectelor finanŃate prin Programului de cooperare ENPI CBC
România- Ucraina- Republica Moldova sunt:
•
autorităŃile publice şi regionale;
•
ONG-uri;
•
AsociaŃii şi organizaŃii reprezentative;
•
UniversităŃi, institute de cercetare, organizaŃii educaŃionale- de instruire;
•
Camere de comert;
•
Alte instituŃii de educaŃie precum colegii de afaceri;
•
InstituŃii publice care sprijină forŃa de muncă (centre de creare a
locurilor de muncă, servicii de schimburi de locuri de muncă etc.);
•
InstituŃii publice cu atribuŃii în promovarea turismului;
•
Asociatii ale municipalităŃilor locale şi administraŃiilor urbane.
Limitele pentru dimensiunea proiectelor se află, ca regulă generală, între 30.0002.000.000 Euro iar proiectele de o valoare mai mare vor fi încurajate. Bugetul specific va fi
stabilit la nivel de prioritate/măsură, înainte de licitaŃia de proiecte. Beneficiarii şi partenerii
acestora vor contribui la bugetul proiectului cu o sumă echivalentă cu 10% din contribuŃia UE
la proiect.
Axe prioritare:
•
Axa prioritară 1 – Către o economie mai competitivă a zonei de
frontieră;
•
Axa prioritară 2 – Mediu şi pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă;
Acestor axe prioritare
li seprioritară
adaugă o3axă
suplimentară
-AsistenŃă
tehnicăce oferă sprijin în
•
Axa
– Promovarea
activităŃilor
„people
to people”;
vederea implementării programului.
Axa prioritară 1 - Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră
ActivităŃi eligibile:
Domeniu major de intervenŃie 1 - ÎmbunătăŃirea productivităŃii şi competitivităŃii
zonelor urbane şi rurale ale regiunii prin cooperare transfrontalieră
• Crearea de reŃele de afaceri transfrontaliere în vederea promovării comerŃului, vizitelor
şi misiunilor, iniŃiativelor de marketing şi promovarea în comun a unui produs, crearea
în comun de mărci pentru bunuri/servicii;
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Dezvoltarea acŃiunilor transfrontaliere de formare a personalului din IMM-uri în
domenii ca management-ul, achiziŃiile, marketing-ul, dezvoltarea produsului,
contabilitate (inclusiv contabilitate primară), etc.
• Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de afaceri ca de exemplu, incubatoare de
afaceri, centre de afaceri, centre de expoziŃii şi dezvoltare instituŃională în vederea
sprijinirii proiectelor;
• ActivităŃi comune ale instituŃiilor regionale şi locale legate de iniŃiative întărire a
capacităŃii şi activităŃi de formare profesională, în vederea adaptării pregătirii şi
calificării forŃei de muncă la nevoile pieŃei;
• Dezvoltarea reŃelelor transfrontaliere la nivelul sectorului public între autorităŃi locale
şi regionale, universităŃi şi afaceri, pentru dezvoltarea şi îmbunătăŃirea inovării şi
cercetării;
• Promovarea abordărilor transfrontaliere în vederea cooperării în vederea producŃiei şi
marketingului produselor agricole inclusiv produse organice şi tehnicilor şi
tehnologiilor agricole moderne (de exemplu iniŃiative cooperative de procesare şi studii
comune care îmbunătăŃesc calitatea produselor agricole, programe de formare şi
schimburi de experienŃă şi bune practici în tehnici şi tehnologii agricole moderne care
ajuta la prevenirea poluării cu nitraŃi şi pesticide a solului şi apelor şi evitarea zonelor
clasificate ca vulnerabile, branding în comun al unor produse, armonizarea
standardelor);
• ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea facilităŃilor turistice (e.g. muzee şi centre culturale, zone
de petrecere a timpului liber, promenade, piste de biciclete, parcările aferente atracŃiilor
turistice, tehnologii de navigare ecologice) care pot creşte atractivitatea zonelor de
graniŃă;
• Dezvoltarea reŃelelor de turism şi de informare prin crearea de baze de date integrate şi
interactive, broşurile informative, website-urile, etc privind facilităŃile şi atracŃiile
turistice, inclusiv agroturismul şi turismul ecologic
Domeniu major de intervenŃie 2- IniŃiative de cooperare în domeniul
transportului şi reŃelelor de energie
• Reducerea decalajelor existente în schemele de energie în zonele de graniŃă;
• Crearea de scheme locale de energie regenerabilă (biomasă, energie solară, energie
eoliană, energie biologică);
• Transferul de bune practice în sectorul energetic: vizite de studiu dincolo de graniŃă,
planificare şi instruire în comun;
• Elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, evaluări de impact asupra
mediului, analize cost-beneficiu sau analize cost-eficacitate legate de activităŃile
acoperite de această măsură, inclusiv îmbunătăŃirea reŃelelor de energie şi creşterea
utilizării surselor de energie regenerabilă;
• Scheme la scară mică de îmbunătăŃire a drumurilor şi căilor ferate, acolo unde se poate
demonstra o creştere a traficului peste graniŃă;
• InvestiŃii în punctele de trecere a frontierei agreate de toate statele partenere şi totodată
creşterea capacităŃii instituŃionale. Aceste activităŃi includ, dar nu sunt limitate la
reabilitarea generală/(re)construcŃia punctelor de trecere a frontierei, echipament tehnic
special, instruiri ale personalului punctelor de trecere a frontierei, îmbunătăŃirea
controlului tranzitului fiinŃelor dincolo de graniŃă.
•

Axa prioritară 2 - Mediu şi pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă
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ActivităŃi eligibile:
Domeniu major de intervenŃie 1 - Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu,
inclusiv pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă
• Proiecte în care strategii comune sau proiecte strategice esenŃiale tratează probleme
comune privind poluarea, inclusiv sistemele comune de monitorizare ale zonelor
protejate, bazinelor râurilor, zonelor umede, aerului, apei şi solului. ActivităŃile
eligibile vor include achiziŃionarea în comun de echipament şi activităŃi de formare a
personalului;
• Proiecte care tratează managementul apei. Aceste proiecte se pot adresa următoarelor
subiecte: seceta, reducerea riscului inundaŃiilor inclusiv măsuri de apărare împotriva
inundaŃiilor; restaurarea mlaştinilor; introducerea managementului bazinelor râurilor şi
implementarea părŃilor care nu sunt obligatorii din Directiva Cadru Apă a UE;
• Proiecte care privesc schimburi de bune practici şi dezvoltă metode eficiente de
prevenire a eroziunii solului şi alunecărilor de pământ inclusiv sisteme de monitorizare
a eroziunii solului;
• Dezvoltarea de reŃele transfrontaliere create pentru îmbunătăŃirea managementului
forestier şi administrarea mediului (folosirea corespunzătoare a resurselor mediului;
poate include: reciclarea, conservarea, regenerarea şi restaurarea);
• Managementul biodiversităŃii în zona de graniŃă; monitorizarea resurselor piscicole;
managementul resurselor acvatice în timpul situaŃiilor climaterice dificile;
• Măsuri pentru îmbunătăŃirea şi restaurarea zonelor protejate naŃionale şi regionale.
Proiecte care implică în special zone sensibile, inclusiv acele proiecte care promovează
schimbul de experienŃă şi bune practice în aria eligibilă. Dezvoltarea de strategii şi
iniŃiative de planificare în comun în cadrul ariei programului;
• Desemnarea de rezervaŃii naturale (identificarea de nevoi comune şi iniŃierea
procesului de implementare a unui management integrat al rezervaŃiilor naturale
transfrontaliere);
• Elaborarea unor planuri de acŃiune în comun pentru managementul durabil al zonelor
protejate transfrontaliere, inclusiv acŃiuni pentru conservarea patrimoniului natural,
acŃiuni pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale, acŃiuni pentru creşterea
capacităŃii instituŃionale a factorilor de decizie locali cu scopul de a optimiza accesul la
finanŃare şi implementarea acŃiunilor transfrontaliere comune
• Proiecte care reunesc specialişti pentru întocmirea planurilor de urgenŃă pentru o gamă
largă de activităŃi, de ex. secetă, inundaŃii, vremea adversă sau incidente majore de
poluare severă; stabilirea de reŃele online pentru acŃiuni de urgenŃă;
• ÎnfiinŃarea în comun de sisteme de avertizare rapidă pentru incidentele care ameninŃă
viaŃa persoanelor;
• Elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, evaluări ale impactului de mediu,
analize cost-beneficiu sau analize cost-eficienŃă legate de activităŃi acoperite de
prezenta măsură.

•

•

Domeniu major de intervenŃie 2- Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor
Dezvoltarea la nivel local a sistemelor pentru furnizarea apei şi/sau purificare a apei şi
canalizare care sunt folosite de ambele părŃi ale graniŃei, în particular în comunităŃile
care depind în mare măsură de apa provenită din fântâni
Proiecte pentru monitorizarea calităŃii apei provenite din fântâni, inclusiv situaŃia
fântânilor contaminate cu nitraŃi şi pesticide şi achiziŃionarea de echipamente;
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•

•
•
•

identificarea surselor de poluare; decontaminarea depozitelor şi remedierea zonelor
adiacente acestora afectate de pesticide;
Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea depozitării deşeurilor la nivel transfrontalier, a
infrastructurii pentru neutralizare, canalizare şi ape uzate şi totodată, resursele umane
corespunzătoare pentru aceste activităŃi;
Dezvoltarea proiectelor transfrontaliere de management al deşeurilor inclusiv schimbul
de experienŃă şi bune practici;
Dezvoltarea de strategii de minimizare a deşeurilor la nivel transfrontalier, iniŃiative
comune privind reciclarea deşeurilor;
Elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, evaluarea impactului de mediu,
analize cost-beneficiu sau analize cost-eficienŃă, legate de activităŃi privind prezenta
măsură.

Axa prioritară 3 –Promovarea activităŃilor people-to-people
ActivităŃi Eligibile
Domeniu major de intervenŃie 1 - Sprijin pentru administraŃia locală şi regională,
pentru societatea civilă şi comunităŃi locale
• IniŃiative de planificare comună (spaŃială sau de altă natură) de-a lungul graniŃei;
• Transferul de bune practici şi schimbul de experienŃă pentru autorităŃi locale şi
regionale, comunităŃi, ONG-uri – inclusiv sprijinirea cooperării euroregionale;
• Dezvoltarea strategiilor şi iniŃiativelor de planificare comună inclusiv a celor
promovate de Euroregiuni;
• IniŃiative de sprijinire a reformei administrative regionale/locale de-a lungul graniŃei
inclusiv iniŃiative transfrontaliere de creştere a capacităŃii;
• Programe care au ca scop creşterea speranŃei de viaŃă, sprijinirea monitorizării şi
supravegherii sănătăŃii publice, campanii de informare şi educare privind sănătatea
publică;
• Instruiri, schimburi de experienŃă şi bune practice între autorităŃile locale şi regionale
care luptă împotriva migraŃiei ilegale, infracŃionalităŃii transfrontaliere, traficului de
droguri, traficului de persoane şi crimei organizate;
• Campanii transfrontaliere de publicitate, cursuri şi seminarii de instruire care să
prevină grupurile vulnerabile privind pericolele traficului de persoane si de droguri;
• Cursuri transfrontaliere de reabilitare a victimelor traficului de persoane şi a
consumului de droguri;
• Stabilirea de reŃele între specialiştii în domeniul pieŃei forŃei de muncă, a serviciilor
medicale şi de promovare a sănătăŃii.
Domeniu major de intervenŃie 2- Schimbări culturale, sociale şi în domeniul
educaŃiei
• Schimburile educaŃionale între şcoli, colegii şi instituŃii de formare profesională a
adulŃilor, incluzând atât profesori cât şi studenŃi;
• Schimburile între grupuri educaŃionale mai puŃin formale cum sunt grupurile de tineri
şi grupuri la nivelul comunităŃii;
• Schimburi pentru a dezvolta iniŃiative culturale şi sociale, campanii de conştientizare în
domeniul protecŃiei mediului înconjurător, tabere ecologice;
• Evenimente culturale şi festivaluri cu un vizibil caracter transfrontalier;
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Proiecte între specialişti din domeniul educaŃional şi al pieŃei forŃei de muncă care duc
la recunoaşterea comună a diplomelor sau certificatelor de formare;
Evenimente media comune care să sprijine cooperarea transfrontalieră.
Programul de cooperare ENPI CBC Ungaria- Slovacia- România- Ucraina

Aria programului cuprinde aproximativ 598,9 km de frontieră comună cu Ucraina şi
acoperă în întregime frontiera Slovaco-Ucraineană (97,9 km), Ungaro-Ucraineană (134,6 km)
şi parŃial frontiera Româno- Ucraineană (366,4 km) şi o populaŃie de 8.012.259 locuitori.
Zona eligibilă în cadrul Programului este reprezentată de:
•
Ungaria: regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg;
•
Borsod-Abaúj-Zemplén-regiune adiacentă
•
Slovacia: regiunile Prešovský şi Košický
•
România: judeŃele Maramureş şi Satu Mare;
•
judeŃul Suceava - regiune adiacentă
•
Ucraina: regiunile Zakarpatska şi Ivano - Frankivska;
Obiectivul
al programului
de a intensifica şi adânci cooperarea de o
• global
Chernivetska
- regiune este
adiacentă.
manieră durabilă din punct de vedere al mediului, social şi economic între regiunile Ucrainei
Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska şi ariile eligibile şi adiacente din Ungaria,
Slovacia şi România.
Beneficiarii eligibili sunt:
 EntităŃi publice cum ar fi administraŃiile locale şi regionale, implicate în promovarea
turismului, asociaŃii ale municipalităŃilor locale şi administraŃii de oraş;
 EntităŃi civile care au ca scop dezvoltarea unui turism durabil în regiunea în care se
află;
 AsociaŃii şi organizaŃii ale IMM-urilor sau antreprenorilor din sectorul de turism;
 EntităŃi publice cum ar fi administraŃii regionale şi locale, implicate în promovarea
IMM-urilor şi a investiŃiilor, asociaŃii a micilor municipalităŃi locale şi a
administraŃiilor de oraş;
 EntităŃi ale societăŃii civile care au în vedere dezvoltarea aptitudinilor şi a cunoştinŃelor
în domeniul afacerilor;
 InstituŃii şi organizaŃii implicate în dezvoltarea afacerilor la nivel local şi regional;
 EntităŃi publice sau de afaceri, care gestionează sau operează infrastructuri sau reŃele de
afaceri;
 AdministraŃii regionale şi locale şi instituŃiile subordonate acestora, implicate în
domeniul mediului şi energiei;
 AutorităŃi naŃionale şi instituŃiile subordonate acestora, cu responsabilităŃi la nivel
regional în domeniile mediului şi protecŃiei naturii (sucursale sau alte organisme cu
responsabilităŃi regionale, ex.: autorităŃile parcurilor naŃionale);
 OrganizaŃii non-profit cu activitate în domeniul mediului;
 Furnizori de servicii pentru sectorul de mediu;
 UniversităŃi;
 AutorităŃi vamale naŃionale şi de control la graniŃă;
 AutorităŃi cu responsabilităŃi în domeniul drumurilor şi al căilor ferate.
 EntităŃi publice cum ar fi autorităŃile şi administraŃiile regionale şi locale şi instituŃiile
acestora implicate în domeniul educaŃiei, formării profesionale, culturii, sănătăŃii şi
ocupării forŃei de muncă, mediului şi protecŃiei naturii şi prevenirii crimei;
 Toate tipurile de organizaŃii civile;
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 Parteneriate care cuprind parteneri din categoriile menŃionate anterior.
Axe prioritare:
•
Axa prioritară 1 - Promovarea dezvoltării economice şi sociale
ÎmbunătăŃirea
calităŃii
mediului
•
Axa prioritară 32 - Creşterea
eficienŃei
managementului
la graniŃă
Acestor
axeprioritară
prioritare4-li Sprijinirea
se adaugă cooperării
o axă suplimentară
•
Axa
„people to -AsistenŃă
people” tehnică- ce oferă
sprijin în vederea implementării programului.

Axa prioritară 1 - Promovarea dezvoltării economice şi sociale
ActivităŃi eligibile:
Domeniu major de intervenŃie 1 - Dezvoltarea armonizată a turismului
•
ConstrucŃia şi modernizarea infrastructurii de turism (piste pentru
plimbări, piste pentru biciclişti, pârtii de schi);
•
Crearea produselor de turism transfrontalier şi implementarea
standardelor de servicii (rute tematice, sisteme de calitate, etc.);
•
ÎmbunătăŃirea fluxului de informaŃii multilingvistic în turism
(dezvoltarea de literatură multilingvă, broşuri de informare, site-uri web, semnalizări şi
puncte de informare);
•
Pregătire în domeniul turismului (ex.: management hotelier, igiena
alimentară, etc.);
•
Crearea şi dezvoltarea serviciilor bazate pe tehnologia informaŃiei, cum
ar fi baze de date integrate şi interactive, în legătură cu facilităŃile şi atracŃiile din
turism, WLAN-uri (reŃea locală wireless) cum ar fi accesul “hot spot” on-line pentru
turismul rural, etc.;
•
Dezvoltarea şi implementarea strategiilor şi iniŃiativelor comune,
inclusiv planuri şi acŃiuni pentru promovarea comună şi marketing precum şi
previziuni de impact şi studii.
Domeniu major de intervenŃie 2- Crearea unor condiŃii mai bune pentru
dezvoltarea IMM-urilor şi a afacerilor
•
ÎnfiinŃarea şi modernizarea facilităŃilor infrastructurii de afaceri
(activităŃi comune de inovare a afacerilor, centre de afaceri şi logistice, incubatoare de
afaceri, parcuri de afaceri);
•
Modernizarea infrastructurii din domeniul energiei şi telecomunicaŃiilor,
aflată în legătură cu infrastructura de afaceri;
•
Dezvoltarea infrastructurii în domeniul cercetării şi dezvoltării
tehnologice (crearea de centre de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi dezvoltarea
celor existente, care servesc scopului cooperării transfrontaliere, diseminării
rezultatelor cercetării şi utilizării acestora în practică);
•
Promovarea oportunităŃilor de investiŃii şi cooperare;
•
Analize şi studii de impact;
•
Promovarea activităŃilor comune de marketing pentru IMM-uri;
•
Dezvoltarea şi organizarea sistemului de informaŃie transfrontalier
pentru IMM-uri (sprijinirea unei cooperări strânse între reŃelele existente de
informare);
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•
Pregătirea personalului din IMM-uri (ex.: marketing, dezvoltare de
produs, contabilitate de întreprindere, înregistrări contabile, achiziŃii publice, etc.) şi
din instituŃiile de sprijin a acestora;
•
Servicii de consultanŃă (cum ar fi pregătirea unui plan de afaceri, sprijin
pentru înfiinŃarea de noi IMM-uri, planuri de marketing, etc.);
•
AcŃiuni specifice de sprijinire a înfiinŃării de companii de către femei,
grupuri dezavantajate şi cu dizabilităŃi, precum şi dezvoltarea de proiecte ecologice.
Axa prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea calităŃii mediului
ActivităŃi eligibile:
Domeniu major de intervenŃie 1 - ProtecŃia mediului, managementul si utilizarea
durabilă a resurselor naturale
•
ÎmbunătăŃirea gestionării resurselor naturale, incluzând parcurile
naturale şi gestionarea resurselor silvice;
•
Protejarea peisajului, a biodiversităŃii şi a ecosistemelor;
•
Promovarea utilizării ecologice durabile a resurselor naturale;
•
ÎmbunătăŃirea calităŃii mediului şi protecŃia resurselor de apă;
•
ActivităŃi de planificare comună şi posibile proiecte pilot în domeniul
consolidării malurilor erodate;
•
Dezvoltarea tehnologiilor de reabilitare a ecosistemelor, ca urmare a
activităŃilor de exploatare minieră;
•
ActivităŃi de planificare comună în domeniul managementului şi
protecŃiei mediului;
•
ÎmbunătăŃirea conexiunilor energetice transfrontaliere;
•
Promovarea măsurilor de sporire a economiilor de energie şi de eficienŃă
energetică;
•
Stabilirea unei infrastructuri pilot şi a unei reŃele pentru producerea
energiei regenerabile (vânt, biomasă şi surse geotermale);
•
ÎmbunătăŃirea calităŃii aerului;
•
IniŃiative comune de reciclare;
•
Planificarea şi proiectarea unor sisteme eficiente de colectare şi
prelucrare a deşeurilor;
•
Planificarea şi proiectarea unei epurări eficiente a apelor uzate, inclusiv
căi alternative;
•
Analize şi planificări ale regenerării locului;
•
AcŃiuni la scară mică a comunităŃilor şi organizaŃiilor civile în direcŃia
creşterii responsabilităŃii, informării şi conştientizării asupra aspectelor de mediu şi
protecŃie a mediului.
Domeniu major de intervenŃie 2- Pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă
•
Armonizarea activităŃilor din domeniul prevenirii inundaŃiilor (crearea
şi/sau armonizarea sistemului de previzionare a inundaŃiilor, înfiinŃarea sistemelor de
captare a apei – sistemelor de monitorizarea a nivelului, dezvoltarea comună a
personalului, structurilor şi strategiilor);
•
ÎnfiinŃarea unor sisteme de alertă timpurie cu privire la incendii,
avalanşe şi alte dezastre naturale;
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•
Planificare strategică şi tehnică şi înfiinŃarea de sisteme comune de
monitorizare a poluării mediului (aer, apă, sol);
•
Sporirea conştientizării, a cunoştinŃelor şi dezvoltarea abilităŃilor în
direcŃia dezvoltării de strategii locale şi regionale, care să prevină şi să atenueze
impactul schimbărilor climatice globale şi să faciliteze adaptarea la impactul local al
acestor schimbări, sub forma programelor şi atelierelor de lucru comune de instruire.
Axa prioritară 3 - Creşterea eficienŃei managementului la graniŃă
ActivităŃi eligibile:
Domeniu major de intervenŃie 1 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport în
punctele de graniŃă şi a echipamentului pentru control la graniŃă
•
ÎmbunătăŃirea infrastructurii şi echipamentului de control la frontieră
(prin luarea în considerare a criteriilor asociate cu “zona Schengen”)-modernizarea
facilităŃilor de salubritate şi recreere, parcări, etc.;
•
ConstrucŃia şi modernizarea drumurilor către punctele de trecere a
frontierei;
•
Dezvoltarea transportului public la frontieră;
•
Elaborarea studiilor de fezabilitate, a documentelor de planificare a
studiilor tehnice, a planurilor de arhitectură şi evaluarea impactului de mediu în
domeniul proiectelor de infrastructură de transport aferentă accesibilităŃii la punctele de
trecere a frontierei

Axa prioritară 4 - Sprijinirea cooperării “people to people”
ActivităŃi eligibile:
Domeniu major de intervenŃie 1- Cooperare instituŃională
•
Dezvoltarea de sisteme, planuri şi activităŃi pentru promovarea
practicilor conceptului de “învăŃare continuă”;
•
Elaborarea şi furnizarea de programe specializate de instruire cum ar fi
învăŃământul la distanŃă, instruirea celor care se confruntă cu problema abandonului
şcolar timpuriu, a femeilor care se întorc la locul de muncă şi instruiri specifice
adaptării calificărilor la cerinŃele pieŃei muncii, inclusiv modernizări minore a
facilităŃilor aferente;
•
ÎmbunătăŃirea schimbului de informaŃii privind sistemele de formare şi
calificare precum şi a metodelor de instruire şi evaluare;
•
Dezvoltarea sistemului de informare si monitorizare a problemelor
privind piaŃa muncii;
•
Dezvoltarea oportunităŃilor de muncă la distanŃă;
•
Promovarea cercetării, dezvoltării şi inovaŃiei prin dezvoltarea
legăturilor între universităŃi, centre de cercetare şi organizaŃii care sprijină IMM-urile;
•
Protejarea şi valorificarea moştenirii culturale, crearea şi expunerea
noilor produse culturale;
•
ÎnfiinŃare reŃea on-line pentru situaŃiile de urgenŃă şi utilizarea comună a
echipamentelor medicale;
•
Dezvoltarea sistemelor pentru un schimb continuu de experienŃă şi
cunoştinŃe precum şi pentru iniŃiativele viitoare privind problemele de mediu şi de
protecŃie a naturii;
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•
Schimbul de informaŃii privind activităŃile de natură criminală şi
creşterea gradului de conştientizare a riscurilor şi a grupurilor criminale;
•
Sprijin pentru dezvoltarea bazei transfrontaliere IT de surse de
informaŃii.
Domeniu major de intervenŃie 2 - Cooperare “people to people” la scară mică
•
Sprijin pentru schimburi de know-how (ex.: programe de schimb de
experienŃă pentru profesori şi oameni de ştiinŃă din instituŃiile de cercetare şi
educaŃionale, pentru municipalităŃile locale, grupurile minoritare etc., inclusiv
schimburi între tineri);
•
Diferite tipuri de activităŃi comune la scară mică, precum:
o
ActivităŃi care susŃin tradiŃiile şi identitatea comună a
comunităŃilor locale
o
Sprijin pentru arta meşteşugărească şi populară locală
o
Evenimente sportive şi culturale comune
o
Evenimente comune ale organismelor locale de media
o
Campanii comune de conştientizare a problemelor de mediu şi
evenimente de transfer de cunoştinŃe
• Promovarea practicii parteneriatelor civile în planificarea strategică şi de
proiecte.
Programul de cooperare interregională ESPON 2013
Aria eligibilă în cadrul Programului este reprezentată de:
•
toate cele 27 de state membre (întregul teritoriu al UE);
•
patru state nemembre UE, cu statut de parteneri cu drepturi depline:
Norvegia, ElveŃia, Islanda şi Liechtenstein;
•
pot continua să participe în programul actual statele vecine ale UE deja
incluse sau invitate în Programul ESPON 2006;
•
alte Ńări vecine ale UE, din partea de est şi de sud a Europei.
Obiectivul
strategic al Programului ESPON este sprijinirea elaborării politicii
•
privind coeziunea teritorială şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului european prin furnizarea
de informaŃii, statistici, studii, analize, strategii şi scenarii comparabile de dinamica teritorială,
precum şi prin punerea în evidenŃă a potenŃialului şi posibilităŃilor de dezvoltare a regiunilor şi
teritoriilor mai mari, cu scopul de a contribui la creşterea competitivităŃii, intensificarea
cooperării teritoriale şi dezvoltarea echilibrată durabilă a teritoriului european.
Beneficiarii eligibili în cadrul Programului sunt organismele publice sau de drept
public.
PriorităŃile programului:
•
Prioritatea 1 - Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale,
competitivităŃii şi coeziunii teritoriale (furnizarea de date privind tendinŃele teritoriale,
perspectivele şi impactul politicilor sectoriale);
•
Prioritatea 2- Analize focalizate spaŃial, realizate la cererea
utilizatorilor (elaborarea de modele de dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii Ńinând
cont de situarea acestora în context european);
•
Prioritatea 3 - Platformă şi instrumente ştiinŃifice (elaborarea de
indicatori teritoriali comparabili şi de instrumente analitice);
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•
Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea
spiritului de proprietate asupra rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a
deciziei (se urmăreşte stimularea dialogului şi dezvoltarea relaŃiilor de comunicare
între instituŃiile din domeniul cercetării şi autorităŃile publice responsabile cu
dezvoltarea teritorială);
•
Prioritatea 5- AsistenŃă tehnică, sprijin pentru asigurarea coerenŃei şi
sinergiei conŃinutului proiectelor elaborate în cadrul priorităŃilor programului şi
dezvoltarea capacităŃii de comunicare cu beneficiarii programului.
ActivităŃi eligibile:
Prioritatea 1 - Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale,
competitivităŃii şi coeziunii teritoriale (furnizarea de date privind tendinŃele teritoriale,
perspectivele şi impactul politicilor sectoriale)
 Analize tematice şi inter-tematice (de definire a potenŃialului şi provocărilor
teritoriului) inclusiv studii asupra dinamicii teritoriului şi studii de prognoză;
 Impactul teritorial al politicilor UE;
 Sistemul de Sprijin ŞtiinŃific.
Prioritatea 2- Analize focalizate spaŃial, realizate la cererea utilizatorilor
(elaborarea de modele de dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii Ńinând cont de
situarea acestora în context european
 Studii integrate şi analize tematice;
 Sprijin ŞtiinŃific pentru acŃiuni de inovare sau experimentale;
 AcŃiuni comune cu celelalte programe finanŃate din fonduri structurale.
Prioritatea 3 - Platformă şi instrumente ştiinŃifice (elaborarea de indicatori
teritoriali comparabili şi de instrumente analitice)
 Baze de date ESPON şi dezvoltare de date;
 Indicatori teritoriali /indici şi instrumente;
 Sistem de monitorizare teritorială;
 AcŃiuni focalizate privind actualizarea indicatorilor şi hărŃilor .
Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de
proprietate asupra rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a deciziei (se
urmăreşte stimularea dialogului şi dezvoltarea relaŃiilor de comunicare între instituŃiile
din domeniul cercetării şi autorităŃile publice responsabile cu dezvoltarea teritorială)
 Media şi publicaŃii;
 Seminarii europene şi ateliere de lucru;
 ActivităŃi transnaŃionale în reŃea
Programul pentru reŃeaua de dezvoltare urbană URBACT II
Aria eligibilă în cadrul Programului URBACT II este reprezentată de:
•
întreg teritoriul UE (27 State Membre);
•
2 State partenere cu statut special: Norvegia si ElveŃia;
•
Statele candidate la aderarea la UE vor fi considerate partenere în
funcŃie de interesul exprimat (Statele IPA, cu finanŃare IPA);
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•
Alte state (cu finanŃare proprie) vecine UE, care îşi exprimă oficial
interesul de a participa în program
Obiectivul strategic al programului îl reprezintă satisfacerea necesarului de informaŃii
în procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltarea urbană durabilă, prin care toate
regiunile europene sunt ajutate să se adapteze viitoarelor circumstanŃe de dezvoltare.
Beneficiarii eligibili:
•
Oraşele (municipalităŃi, conglomerate urbane etc.);
•
Regiuni şi state membre (relevante în domeniul urban);
•
UniversităŃi şi institute de cercetare (relevante în domeniul urban).
Axele prioritare:
•
Axa prioritară 1 – Oraşe, promotoare ale creşterii economice şi
ocupării forŃei de muncă;
•
Axa prioritară 2- Oraşe atractive şi unite;
•
Axa prioritară 3 – AsistenŃă tehnică – asigură managementul şi
implementarea Programului.
Proiectele finanŃate prin Programul URBACT II se împart în două categorii: reŃele
tematice şi grupuri de lucru. Numărul de parteneri poate fi între 6 şi 8 pentru grupurile de
lucru şi între 8 şi 12 pentru reŃelele tematice.
Durata de implementare a unui proiect nu va depăşi 24 de luni pentru grupurile de
lucru şi 36 luni pentru reŃelele tematice.
Valoarea indicativă a unui proiect este de 300.000 euro pentru grupurile de lucru şi
710.000 euro pentru reŃelele tematice.
ActivităŃi eligibile:
Axa prioritară 1 – Oraşe, promotoare ale creşterii economice şi ocupării forŃei de
muncă
Măsura 1.1 – Promovarea antreprenoriatului
•
Accesul IMM-urilor la sprijin financiar si non-finaciar;
•
Utilizarea parteneriatelor public – privat şi acorduri de parteneriat
strategice, care să asigure cererile şi abordarea integrată;
•
Dezvoltarea economiei sociale în zone cu probleme;
•
Măsuri pentru a regulariza economia informală;
•
Parteneriate cu universităŃi cum ar fi Triple Helix Catalysts ( Consilii
locale, universităŃi, industrie )
Dezvoltarea activităŃii asociaŃiilor economice în ceea ce privesc oportunităŃile urbane
cum ar fi cultura, protejarea mediului înconjurător
Măsura 1.2 - ÎmbunătăŃirea Inovării şi Economiei Cunoaşterii
•
Politici strategice la nivelul oraşelor privind tehnologiile de informare şi
comunicare (TIC);
•
Accesul la TIC pentru toŃi cetăŃenii şi în particular pentru grupurile
dezavantajate afectate de efectele “digital divide”;
•
TIC şi politici pentru creşterea gradului de oameni angajaŃi (
repreegătirea muncitorilor în oraşe, realizarea unor programe de pregătire în afară );
Parteneriate
( între
oraşe,
între oraşe
şi întreprinderi
private
pentru a promova inovaŃia
•
Centre
de excelenŃă
bazate
pe cunoştinŃe
de economie;
şi spiritul antreprenorial ).
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Măsura 1.3 - Ocuparea forŃei de muncă şi capitalul uman
•
Abordări strategice pentru activităŃi bazate pe nevoile oamenilor;
•
Metode de integrare pe piaŃa muncii focusate pe grupuri Ńintă;
•
Trecerea de la economia informală la economia formală;
•
O a doua şansă pentru cei care nu au avut acces la sistemul de educaŃie
formală;
•
Parteneriate cu şcoli locale, organizări de traininguri cu participarea
angajatorilor;
•
TIC şi accesul la resurse educaŃionale;
Sprijin •orientatParteneriate
către domeniile
şi grupurile
şi economie
socială;cu risc de excludere, pentru adaptare la
schimbări şi câştigarea accesului la locuri de muncă în domeniile de dezvoltare a economiei
urbane.
Axa prioritară 2- Oraşe atractive şi unite
Măsura 2.1 – Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau în curs de degradare
•
Dezvoltarea pe termen lung, a unor planuri adecvate pentru toŃi factorii
promovând creşterea sustenabilă şi locuri de munca în zonele urbane;
•
Reînnoirea urbană;
•
Mobilizarea partenerilor cheie – din sectorul privat, comunităŃi şi ONGuri precum şi factorii de conducere locală, regională şi naŃională;
•
SusŃinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, împrumuturi la scara mică şi
micro-credite;
•
Reabilitarea terenurilor abandonate şi reabilitate spaŃiilor publice;
•
Zone de oportunităŃi economice.
Măsura 2.2 – Integrarea socială
•
Construirea de locuinŃe;
•
Normanzii şi etnii minoritare;
•
Tineri şi copii;
•
Egalitatea sexelor;
•
ÎmbunătăŃirea serviciilor sociale ( serviile de sănătate )
•
Sporirea siguranŃei cetăŃenilor;
•
Excludere spaŃială şi socială
•
Aspecte demografice;
•
Sectorul cultural
Măsura 2.3 – Aspecte legate de mediu
•
Transport – accesibilitate si mobilitate;
•
Accesul la servicii şi locuri de relaxare;
•
Mediul - managementul deşeurilor, calitatea aerului, calitatea şi
furnizarea apei, energie regenerabilă, trecerea la o societate care reciclează şi
monitorizează mediul;
•
Moştenire culturală;
•
Schimbări climatice
Măsura 2.4 –GuvernanŃa şi planificarea urbană
•
Abordarea aspectelor legate de guvernarea teritorială atunci când zona
include ambele dimensiuni – rurale şi urbane;
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•
Coordonarea politicilor de utilizare a terenurilor şi fondurile structurale
şi de coeziune de investiŃie între zonele urbane, zonele rurale, regiunea şi nivelul
naŃional pentru gestionarea întinderii urbane;
•
IniŃiative în vederea îmbunătăŃirii atractivităŃii zonelor şi centrelor
urbane;
•
Lărgirea reŃelelor de clustere urbane pentru a atinge o dimensiune
optimă pentru elaborare unor strategii comune;
Exploatarea utilizării parteneriatelor şi a altor metode descentralizate de guvernare pentru a
oferi mai multe soluŃii eficiente problemelor urbane.
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Capitolul 2. Coordonate regionale privind dezvoltarea comunităŃilor urbane
din cadrul Regiunii Nord-Est în perioada 2007-2013
Regiunile de dezvoltare reprezintă cadrul pentru elaborarea politicii de dezvoltare
regională şi a programelor de coeziune economică şi socială prin care aceasta se
implementează.
Regiunile de dezvoltare sunt unităŃi teritorial - statistice, alcătuite din 4 - 7 judeŃe prin
asocierea liberă a Consiliilor JudeŃene. Ele corespund nivelului NUTS II în Nomenclatorul
UnităŃilor Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colectează date
statistice specifice, în conformitate cu reglementările EUROSTAT, pentru teritoriile de nivel
NUTS.
Regiunea de dezvoltare Nord Est este una din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
care cuprinde judeŃele Bacău, Botoşani, laşi, NeamŃ, Suceava şi Vaslui.
Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est (PDR Nord-Est) reprezintă cererea de
finanŃare a regiunii, fiind instrumentul prin care regiunea îşi promovează priorităŃile şi
interesele în domeniul economic şi social, reprezentând in acelaşi timp contribuŃia regiunii la
elaborarea Planului NaŃional de Dezvoltare şi a Programelor OperaŃionale.
În perioada martie 2004 - februarie 2005 a fost elaborat, in cadrul unui larg parteneriat
regional, PDR Nord-Est 2007-2013, stabilit conform Hotărârii de Guvern 1115/2004 privind
elaborarea în parteneriat a Planului NaŃional de Dezvoltare. Parteneriatul regional este
structurat pe trei nivele: Comitetul Regional pentru Planificare Nord Est (CRP Nord-Est),
Grupuri de Lucru Tematice Regionale şi Grupuri de Lucru JudeŃene, fiind format din
reprezentanŃi ai: administraŃiei publice locale, serviciilor deconcentrate ale administraŃiei
publice centrale, DirecŃiilor JudeŃene de Statistica, DirecŃiilor JudeŃene de Agricultura,
Camerelor de ComerŃ şi Industrie, Inspectoratelor Şcolare JudeŃene, AgenŃiilor JudeŃene
de ProtecŃia Mediului, AgenŃiilor JudeŃene de Ocupare a ForŃei de Munca, UniversităŃilor,
InstituŃiilor de Cercetare, AsociaŃiilor Patronale, AsociaŃiilor Profesionale, Uniunilor
Sindicale, alŃi actori economici şi sociali relevanŃi.
Grupurile de lucru regionale au fost dezvoltate pe următoarele tematici:
• Dezvoltarea infrastructurii şi protejarea mediului,
• Dezvoltarea mediului de afaceri,
• Dezvoltarea turismului,
• Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale,
• Agricultura şi dezvoltare rurală.
PDR Nord-Est 2007-2013 a fost avizat tehnic de către Comitetul Regional de
Planificare Nord-Est, reunit în data de 10 februarie 2005 şi aprobat de către Consiliul de
Dezvoltare Regională Nord-Est în cadrul şedinŃei organizate în data de 7 martie 2006.
DirecŃiile de intervenŃie strategice vor putea fi finanŃate prin fonduri naŃionale, europene şi
alte fonduri internaŃionale.
Obiectivele Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est a fost elaborată respectând principiul
parteneriatului şi având la bază nevoile desprinse din Analiza socio-economică a regiunii şi
Analiza SWOT. Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul
mărimii şi al populaŃiei, se situează pe ultimul loc în România în raport cu produsul intern
brut regional pe cap de locuitor, datorită pe de o parte nivelului scăzut al productivităŃii, iar pe
de alta parte a unui nivel al infrastructurii fizice şi de utilităŃi dintre cel mai scăzut din punct
de vedere cantitativ şi calitativ. Totodată, regiunea a inregistrat pe orizonturi largi de timp
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cote înalte ale ratei şomajului.
În acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013 este
reducerea decalajului existent faŃă de regiunile dezvoltate ale României prin creşterea
gradului de competitivitate şi atractivitate regional.
Obiectivul general şi obiectivele specifice sunt prezentate sintetic in diagrama de mai
jos:

Reducerea decalajului existent
fata de regiunile dezvoltate ale
României prin creşterea gradului
de competitivitate si atractivitate
regional

Dezvoltarea si
modernizarea
infrastructurii fizice si
sociale prezervând in
aceiaşi timp condiţie
de mediu

Consolidarea mediului
de afaceri prin creşterea
competitivităţii si
eficientei
microntreprinderilor si
IMM-urilor

Realizarea de
investiţii si
dezvoltarea de noi
servicii turistice in
vederea valorificării
potemialui turistic

Dezvoltarea
mediului rural in
vederea creşterii
nivelului de trai a
locuitorilor

Adaptarea
calificărilor si a
nivelului de calificare
la cerinţele pietii si a
includerii sociale

DirecŃii strategice de dezvoltare
Strategia Regională Nord Est 2007-2013 conŃine priorităŃi şi măsuri ce vor putea fi
finanŃate din instrumente structurale prin Programul OperaŃional Regional, Programe
OperaŃionale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea CompetitivităŃii
Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea CapacităŃii
Administrative), Planul NaŃional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse
de finanŃare, având următoarea structura:
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Prioritate 1 Infrastructura
si mediul

Măsura 1.1- Modernizarea infrastructurii locale si regionale de transport rutier
Măsura 1.2 - Modernizarea gărilor si a reŃelei feroviare
Măsura 1.3 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare
Măsura 1.4 - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de mediu
Măsura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii energetice
Măsura 1.6 - Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educaŃionale, sociale si de

Prioritate
Sprijinirea
afacerilor

2

sănătate
- Măsura 2.1 - InvestiŃii pentru sprijinirea creării IMM-urilor si
microintreprinderilor si dezvoltării celor existente
Măsura 2.2 - Servicii de consultanta in/si pentru dezvoltarea afacerilor in
regiune Măsura 2.3 - Cercetare, dezvoltare, inovare si dezvoltare
tehnologica

Prioritate 3 - Turism Măsura 3.1 - InvestiŃii in turism
Măsura 3.2 - Promovarea potenŃialului turistic
Prioritate 4 Dezvoltare
rurala

Măsura 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii rurale
Măsura 4.2 - Diversificarea activităŃilor economice alternative din mediul rural

Prioritate
5
- Măsura 5.1 - Dezvoltarea formarii continue
Dezvoltarea
resurselor umane si a Măsura 5.2 - Sprijin pentru dobândirea competentelor antreprenoriale
serviciilor sociale
Măsura 5.3 - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat de formare a
categoriilor dezavantajate
Măsura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / reconversia profesionala a populaŃiei
ocupate
din mediul rural
INFRASTRUCTURA SI MEDIUL
Măsura - Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de transport rutier
Obiectivul măsurii
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în vederea asigurării unui acces mai rapid şi
sigur către zonele urbane, turistice, de afaceri şi punctele de frontieră ale regiunii.
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Un punct forte al regiunii îl constituie drumul european E85, care străbate regiunea pe axa
nord-sud, facând legătura unor oraşe importante ale regiunii cu capitala României. Pentru a
asigura accesul rapid de pe această magistrală cu celelalte centre din regiune, este necesară
modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeŃene de legatură.
PrezenŃa unui centru modern dedicat transportului containerizat, la nivelul fiecărui judeŃ, va
avea ca scop adaptarea traficului de marfă la necesităŃile crescânde ale economiei zonale, ceea
ce va duce la facilitarea operaŃiunilor de comerŃ atât intern cât şi extern, şi inevitabil la
scăderea costurilor de transport marfă şi eficientizarea activităŃii agenŃilor economici.
Măsura va consta în acŃiuni de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport rutier la
standardele europene:
• drumuri judeŃene
• drumuri naŃionale
• şosele de centură
• drumuri de acces
• poduri
• treceri de nivel cale ferată
• bretele de legatură între zone de interes turistic şi de afaceri ridicat şi drumuri naŃionale
şi europene
• realizarea unui centru de transport rutier containerizat, la standarde europene la nivelul
fiecărui judeŃ
• consolidări, terasamente, refacere şi reabilitare a drumurilor de acces afectate de
calamităŃi naturale
Măsura - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea standardului de viaŃă a locuitorilor şi creşterea atractivităŃii de investire în
mediul urban prin crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de mediu. Măsura va
consta în acŃiuni pentru:
• managementul integrat al deşeurilor menajere, managementul deşeurilor industriale,
managementul deşeurilor periculoase (inclusiv spitaliceşti)
• construirea şi/sau extinderea, retehnologizarea, reabilitarea şi modernizarea instalaŃiilor
de epurare / preepurare a apelor uzate menajere şi / sau industriale implementarea de
sisteme de monitorizare a calităŃii factorilor de mediu (aer, apă, sol)
• reconstrucŃia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural
• stoparea poluării şi depoluarea lacurilor şi râurilor, inclusiv repopularea acestora
• reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităŃi (alimentare cu apă,
reŃele de canalizare) din mediul urban
• amenajarea cursurilor apă şi realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare sonora a
populaŃiei şi a obiectivelor din zonele potenŃial afectate
• implementarea de programe de reducere a emisiilor atmosferice
• realizarea de reŃele de monitorizare a poluării fonice în zonele urbane
• realizarea de perdele de protecŃie în lungul arterelor rutiere intens circulate / căilor
ferate
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•

stabilizarea versanŃilor din apropierea căilor de acces – drumuri judeŃene afectate de
alunecări de teren

Măsura - Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale, sociale şi de sănătate
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de instruire, creşterea gradului de sănătate a populaŃiei regiunii şi
sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate şi excluse social prin reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii. Măsura va consta în acŃiuni pentru:
• reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale
• refacerea infrastructurii educaŃionale a şcolilor de meserii şi vocaŃional-tehnice
• reabilitarea spaŃiilor destinate şcolilor de meserii şi reintegrarea celor care au căpătat
alte destinaŃii
• reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate (inclusiv implementarea sistemului
informatic regional
• dezvoltarea infrastructurii asociate serviciilor sociale (sistem FOYER – centre
multifuncŃionale)
• sisteme alternative suport pentru copiii şi adulŃii aflaŃi în dificultate
• imbunătăŃirea condiŃiilor pentru persoanele aflate în situaŃia de risc, prin modernizarea
şi reabilitarea centrelor existente
• oferirea de asistenŃă socială la domiciliu.

Măsura - ÎnfiinŃarea centrelor de asistenŃă socială
Obiectivul măsurii
Întărirea infrastructurii de servicii sociale se va realiza prin înfiinŃarea de centre de asistenŃă
socială.
Măsura - Reabilitare urbană
Obiectivul măsurii
Atragerea investitorilor şi turiştilor străini cât şi creşterea standardelor de viaŃă a locuitorilor
prin îmbunătăŃirea imaginii mediului urban. Măsura va consta în acŃiuni de:
• reabilitare a monumentelor şi site-urilor istorice, conservarea patrimoniului cultural din
zonele urbane
• reabilitare a caselor de cultura, căminelor culturale, bibliotecilor
• reabilitare urbană a cartierelor şi clădirilor din centre civice
• modernizarea reŃelei stradale urbane şi a spaŃiilor pietonale
• construirea şi/sau reabilitarea parcărilor auto
• crearea, amenajarea şi/sau modernizarea spaŃiilor verzi şi parcurilor pentru copii
• modernizarea reŃelei de iluminat public
• reabilitarea transportului urban
• reabilitarea lacurilor din apropierea mediului urban şi crearea de locuri de agrement
SPRIJINIREA AFACERILOR
Obiectivul priorităŃii
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Consolidarea mediului de afaceri
microintreprînderilor şi IMMurilor.

prin

creşterea

competitivităŃii

şi

eficienŃei

Măsura - InvestiŃii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi
dezvoltării celor existente
Obiectivul măsurii
ÎnfiinŃarea de noi firme şi creşterea competitivităŃii şi a eficienŃei celor existente în vederea
dezvoltării sectoarelor cu potenŃial de creştere economică din regiune.
În domeniul serviciilor, o atenŃie deosebită trebuie acordată sectorului hotelurilor şi
restaurantelor dat fiind faptul că, în Regiunea Nord-Est, întreaga cifră de afaceri a acestui
sector este asigurată numai de IMM-uri şi microîntreprinderi. Măsura va consta in acŃiuni de:
• investiŃii în capital fizic şi tehnologii moderne şi/sau inovative, nepoluante;
• investiŃii în implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităŃii
conform standardelor ISO 9001:2000 şi implementarea şi certificarea sistemelor de
management integrat Calitate-Mediu;
• certificarea produselor şi/sau serviciilor.
Măsura - Servicii de consultanŃă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor în regiune
Obiectivele măsurii
1. ÎmbunătăŃirea competenŃelor în afaceri, de marketing şi promovare ale firmelor
existente în vederea creşterii competitivităŃii şi a vînzărilor pe pieŃele interne, europene
şi internaŃionale.
2. Pregătirea IMM-urilor din regiune pentru accesul produselor şi serviciilor lor pe PiaŃa
Unică a UE şi creşterea atractivităŃii acestora în faŃa partenerilor de afaceri europeni.
Măsura va consta in acŃiuni pentru:
• servicii de consultanŃă pentru IMM şi micro-întreprinderi din sfera producŃiei şi
serviciilor
• studii de fezabilitate tehnice, cost-beneficiu şi financiare, studii de piaŃă
• campanii de informare privind PiaŃa Unică şi cerinŃele şi directivele europene
• campanii de promovare a identităŃii firmei şi a produselor şi serviciilor aferente
• crearea de Centre Regionale şi JudeŃene de conferinŃe/expoziŃionale/ târguri
• sprijinirea dezvoltării de noi reŃele de afaceri, cooperare industrială (în mod special
cele care utilizează ICT şi cele care caută noi investitori)
• sprijinirea participării microîntreprinderilor şi IMM-urilor la conferinŃe, târguri interne
şi internaŃionale
• sprijinirea dezvoltării de clustere, incubatoare de afaceri şi parcuri industriale
• infiinŃarea de centre de promovare şi dezvoltare a activităŃii de software.
Măsura - Cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic
Obiectivul măsurii
Crearea şi dezvoltarea unui cadru stimulativ de desfăşurare a activităŃii de cercetare,
dezvoltare şi inovare şi transferarea rezultatelor obŃinute către mediul de afaceri. Măsura va
consta în aciuni pentru:
• înfiinŃarea de centre de sprijin tehnologic

78

Strategia de dezvoltare economico-socială a Municipiului RădăuŃi
2008 - 2013

•
•
•
•

crearea de oficii de transfer tehnologic la nivelul universităŃilor şi a centrelor de
dezvoltare în vederea realizării interfaŃei între mediul de afaceri şi cel academic
crearea unei reŃele regionale de oficii de transfer tehnologic
sprijinirea organizării de conferinŃe şi acŃiuni de parteneriat: mediul de afaceri –centre
de cercetare – universităŃi
crearea de parcuri tehnologice şi ştiinŃifice.

TURISM
Obiectivul priorităŃii
Realizarea de investiŃii şi dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării
potenŃialui turistic regional.
Măsura - InvestiŃii în turism
Obiectivul măsurii
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în vederea creşterii atractivităŃii turistice
regionale.
Măsura va consta în acŃiuni pentru:
• reabilitarea obiectivelor turistice ce aparŃin patrimoniului cultural, istoric, ecumenic;
• reabilitarea spaŃiilor de cazare şi tratament;
• crearea, modernizarea şi diversificarea dotărilor de agrement (inclusiv amenajări şi
ecologizări de lacuri);
• crearea de clustere de atracŃii turistice;
• dezvoltarea unui sistem de marcare a atracŃiilor turistice în întreaga regiune (panouri,
hărŃi turistice pe drumurile naŃionale şi judeŃene, gări, autogări, aerogări)
• dezvoltarea turismului montan şi a infrastructurii de agrement asociate sporturilor de
iarna;
• modernizarea şi realizarea traseelor montane, a reŃelei de cabane şi a refugiilor
montane, a staŃiunilor montane;
• dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesară pentru
realizarea unei oferte de petrecere a timpului liber (hipism, paraşutism, sporturi
extreme şi alte activităŃi specifice turismului de nişă);
• dezvoltarea turismului de afaceri - centre de conferinŃe şi afaceri în cadrul structurilor
hoteliere;
• construcŃia şi modernizarea facilităŃilor pentru turismul balnear.
Măsura - Promovarea potenŃialului turistic
Obiectivul măsurii
Valorificarea potenŃialului turistic regional prin dezvoltarea de noi servicii turistice şi de
acŃiuni specifice. Măsura va consta în acŃiuni pentru:
• crearea de centre/oficii de informare regională cu filiale în toate reşedinŃele de judeŃ şi
oraşele cu potenŃial turistic (gări, autogări, aeroporturi) şi ghişee de informare în zona
atracŃiilor turistice;
• dezvoltarea reŃelelor de comunicare între centrele de informare din regiune şi cele
naŃionale şi internaŃionale şi integrarea standardizată a acestora prin interconectare
vizând direct dezvoltarea şi îmbunătăŃirea sistemului de rezervări, crearea de reŃele de
rezervare on-line a serviciilor turistice;
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•
•
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organizarea de târguri, expoziŃii muzeale, etnografice şi manifestări culturale,
festivaluri, acŃiuni şi campanii de promovare integrată a produsului turistic local şi
regional şi sprijinirea participării la acest tip de evenimente pe plan intern şi
internaŃional;
sprijinirea intrării în circuitul internaŃional a staŃiunilor turistice;
editarea de publicaŃii promoŃionale şi materiale audio-video (inclusiv distribuirea
acestora în media turistică pe plan internaŃional);
promovarea turismului ecologic.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI SERVICIILOR SOCIALE
Obiectivul priorităŃii
Adaptarea calificărilor şi a nivelelor de calificare la cerinŃele pieŃii şi includerea socială a
categoriilor dezvantajate.
Măsura - Dezvoltarea formării continue
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea sistemului de formare profesională a angajaŃilor în vederea creării unei forŃe de
muncă adaptate la cerinŃele pieŃei muncii, aflate în continuă schimbare. Măsura va consta în
acŃiuni specifice de formare continuă.
Măsura - Sprijin pentru dobândirea de competenŃe antreprenoriale
Obiectivul măsurii
Furnizarea de instruire în vederea creşterii educaŃiei antreprenoriale a managerilor de la toate
nivelurile, a persoanelor angajate şi şomere pentru crearea de noi firme şi pentru dezvoltarea
afacerilor.
Măsura va consta în acŃiuni specifice de formare în vederea creşterii performanŃelor
profesionale a resurselor umane aferente mediului de afaceri local şi regional.
Măsura - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat de formare a categoriilor
dezavantajate
Obiectivul măsurii
Furnizarea de instruire categoriilor dezavantajate şi excluse social în vederea creşterii gradului
de includere socială şi dezvoltării de abilităŃi şi competenŃe pentru integrarea acestora pe piaŃa
muncii.
Măsura va consta in acŃiuni specifice de formare şi informare / campanii derulate (inclusiv în
mediul rural), cu o concentrare pe populaŃia activă ( inclusiv adolescenŃi).
Măsura - Dezvoltarea formării iniŃiale
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea nivelului de instruire şi a abilităŃilor profesionale şi tehnice a elevilor în vederea
integrării lor pe piaŃa muncii. Măsura va consta în:
• ÎmbunătăŃirea calităŃii sistemului educaŃional din învăŃământul secundar şi liceal
• Orientarea şi instruirea elevilor pentru calificări cerute pe piaŃa muncii prin Şcoala de
Arte şi Meserii
• ÎmbunătăŃirea calităŃii resurselor umane din învăŃământ prin activităŃi de formare
continuă
• Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie
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Măsura - Întărirea capacităŃii administrative şi eficientizarea managementului
fondurilor structurale
Obiectivul măsurii
ÎmbunatătăŃirea capacităŃii de absorbŃie a fondurilor alocate prin programele de finanŃare
externe şi, în special, pregătirea pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune.
Realizarea de cursuri de instruire pentru persoanele responsabile de identificarea surselor
externe de finanŃare şi gestionarea eficientă a acestora prin implementarea de proiecte.
Măsura - Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinŃarea de noi servicii comunitare
alternative
Obiectivul măsurii
Evitarea instituŃionalizării copiilor şi persoanelor adulte şi sprijinirea intereselor copiilor,
tinerilor şi adulŃilor asistaŃi social în vederea integrării lor în societate.
•
•
•

crearea de servicii specializate pentru îngrijirea la domiciliu
crearea de servicii alternative de protecŃie a tuturor categoriilor defavorizate;
intensificarea colaborării între instituŃiile publice specializate şi sectorul ONG care
activează în domeniu.

Planul Regional de AcŃiune pentru Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi
Tehnic (PRAI) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare
profesională prin învăŃământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2013, care poate fi
utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională şi de către alŃi furnizori decât
unităŃile de învăŃământ.
Acest document de planificare a ofertei de şcolarizare stă la baza elaborării :
 Planurilor Locale de AcŃiune pentru ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic;
 Planurilor de AcŃiune a Şcolilor;
 propunerilor de plan de şcolarizare;
 susŃinerea măsurilor privind optimizarea reŃelei şcolare;
 consilierea şi orientarea elevilor prin grija profesorilor lor;
 susŃinerea cererilor de finanŃare a unor proiecte din regiunea Nord-Est.
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Capitolul 3. Contextul judeŃean privind dezvoltarea municipiului Radauti
JudeŃul Suceava face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord Est, prima din cele opt regiuni de
dezvoltare sub aspectul mărimii şi populaŃiei. Această regiune se situează pe ultimul loc din
România în raport cu produsul intern brut regional pe cap de locuitor, datorită productivităŃii şi
al infrastructurii fizice şi de utilităŃi. De asemenea, judeŃul Suceava este judeŃul în care au fost
înregstrate, pe perioade lungi, cote înalte ale şomajului, fiind şi al doilea judeŃ din Ńară ca
migraŃie de forŃă de muncă activă (număr de persoane plecate să lucreze în străinătate).
łinând cont de aceste considerente, obiectivul general al Strategiei judeŃului Suceava 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 populaŃiei şi poziŃionarea
judeŃului Suceava pe un loc onorabil în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare.
Au fost luate în considerare acele acŃiuni care intră în sfera de competenŃe ale
autorităŃilor judeŃene şi locale, caracteristicile naturale, social-economice şi culturale din judeŃ,
dar şi posibilitatea utilizării atât a resurselor proprii şi guvernamentale, cât şi a fondurilor
structurale.
Implementarea strategiei presupune cooperare între toŃi actorii locali, respectiv
administraŃia publică locală, instituŃii descentralizate şi deconcentrate de la nivelul judeŃului,
agenŃi economici, organizaŃii neguvernamentale şi societatea civilă, precum şi o strânsă
colaborare cu alŃi parteneri din Ńară şi din străinătate.
Scopul pe termen scurt al strategiei este de a pune la dispoziŃia Consiliului JudeŃean şi a
celorlalte instituŃii interesate din judeŃ, un instrument de lucru, care să faciliteze dezvoltarea,
promovarea şi implementarea unor proiecte, ce vor contribui la dezvoltarea durabilă a
judeŃului Suceava.
DirecŃii strategice de dezvoltare
Realizarea obiectivelor strategiei va angaja eforturi financiare considerabile. Datorită
faptului că aceste sume nu pot fi asigurate doar din bugetul central şi din bugetele locale, o
preocupare permanentă va trebui să fie atragerea de asistenŃă financiară din instrumente
structurale prin Programul OperaŃional Regional, Programe OperaŃionale Sectoriale
(Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea CompetitivităŃii Economice, ;
Dezvoltarea Resurselor Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea CapacităŃii Administrative),
Planul NaŃional Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi din alte surse de finanŃare disponibile.
PriorităŃile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează următoarele
domenii:
• infrastructura şi mediul
• sprijinirea afacerilor, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane
• dezvoltare rurală
• sănătate şi asistenŃă socială
• învăŃământ, cultură, tineret
• dezvoltarea turismului
• modernizarea administraŃiei publice

82

Strategia de dezvoltare economico-socială a Municipiului RădăuŃi
2008 - 2013

DirecŃii strategice de dezvoltare:
MĂSURA
PRIORITATE
Măsura 1.1 - Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea
Prioritate 1 –
Infrastructură şi mediu infrastructurii
de transport.
Măsura 1.2 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare
Măsura 1.3 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
mediu Măsura 1.4- Dezvoltarea infrastructurii energetice
Măsura 1.5 - Reabilitare urbană
Măsura 2.1 - InvestiŃii pentru sprijinirea creării
Prioritate 2 şi
Sprijinirea afacerilor, IMM-urilor
microintreprinderilor
şi dezvoltării celor existente;
creşterea ocupării,
Măsura 2.2 - Servicii de consultanŃă în/şi pentru dezvoltarea
dezvoltarea resurselor afacerilor în judeŃul Suceava
umane
Măsura 2.3 - Dezvoltarea sistemului de formare profesională
iniŃială continuă
şi
Măsura 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii rurale
Prioritate 3 Dezvoltare rurală
Măsura 3.2 - Diversificarea activităŃilor economice
alternative
dinrural
mediul
Măsura 3.3 - Promovarea iniŃiativelor locale „Leader";
Măsura 4.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de
Prioritate 4 - Sănătate
sănătate;
şi AsistenŃă socială

Prioritate 5 ÎnvăŃământ, Cultură,
Tineret

Prioritate 6 –
Dezvoltarea turismului

Prioritate 7 Modernizarea
administraŃiei
publice

Măsura 4.2. îmbunătăŃirea şi extinderea sistemului de servicii
sociale şi comunitare.
Măsura 5.1. Dezvoltarea infrastructurii din învăŃământ;
Măsura 5.2. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul culturii
Măsura 5.3. SusŃinerea tinerei generaŃii
Măsura 6.1 - InvestiŃii în turism
Măsura 6.2 - Promovarea potenŃialului turistic
Măsura 6.3. Formarea resurselor umane;
Măsura 7.1- Eficientizarea managementului fondurilor
structurale;
Măsura 7.2 - Creşterea capacităŃii administrative
Măsura 7.3 -întărirea legăturilor interinstituŃionale.

PRIORITATE 1 – INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
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Obiectivul priorităŃii
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi de mediu
Măsura 1.1 – Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport
Obiectivul măsurii
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în vederea asigurării unui acces mai rapid şi
sigur către zonele urbane, turistice, de afaceri şi punctele de frontieră ale judeŃului.
Măsura 1.2 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare
Obiectivul măsurii
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare în vederea sprijinirii mediului de
afaceri şi îmbunătăŃirii accesului la patrimoniul turistic judeŃean.
Măsura 1.3 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea standardului de viaŃă a locuitorilor şi creşterea atractivităŃii de investire în
judeŃul Suceava prin crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de mediu.
Măsura 1.4 - Dezvoltarea infrastructurii energetice
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea standardului de viaŃă a locuitorilor şi creşterea atractivităŃii de investire în
judeŃul Suceava prin crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii energetice.
Măsura 1.5 - Reabilitare urbană
Obiectivul măsurii
Atragerea investitorilor şi turiştilor străini cât şi creşterea standardelor de viaŃă ale locuitorilor
prin îmbunătăŃirea imaginii mediului urban.

PRIORITATE 2 - SPRIJINIREA
DEZVOLTAREA RESURSE UMANE

AFACERILOR,

CREŞTEREA

OCUPĂRII,

Obiectivul priorităŃii
Consolidarea mediului de afaceri
microintreprinderilor şi IMM-urilor.

prin

creşterea

competitivităŃii

şi

eficienŃei
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Măsura 2.1 - InvestiŃii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi dezvoltării celor
existente
Obiectivul măsurii
ÎnfiinŃarea de noi firme, creşterea competitivităŃii şi a eficienŃei celor existente în vederea
dezvoltării sectoarelor cu potenŃial de creştere economică din judeŃul Suceava.

Măsura 2.2 - Servicii de consultanŃă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor în judeŃul
Suceava
Obiectivele măsurii
ÎmbunătăŃirea competenŃelor în afaceri, de marketing şi promovare ale firmelor existente în
vederea creşterii competitivităŃii şi a vânzărilor pe pieŃele interne, europene şi internaŃionale.
Pregătirea IMM-urilor din judeŃ pentru accesul produselor şi serviciilor lor pe PiaŃa Unică a
UE şi creşterea atractivităŃii acestora în faŃa partenerilor de afaceri europeni.

Măsura 2.3 - Dezvoltarea sistemului de formare profesională iniŃială şi continuă
Obiectivele măsurii:
•
•

Sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaŃa forŃei de muncă prin sisteme speciale de
pregătire profesională, consiliere, mediere şi plasare în muncă;
Creşterea capacităŃii de adaptare între pregătirea profesională a forŃei de muncă şi
cerinŃele de pe piaŃa muncii.

PRIORITATE 3 - DEZVOLTAREA RURALĂ
Obiectivul priorităŃii
Dezvoltarea şi consolidarea mediului rural în vederea creşterii nivelului de trai al locuitorilor.
Măsura 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii rurale
Obiectivul măsurii
ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă şi de viaŃă ale populaŃiei rurale şi creşterea atractivităŃii
acestor zone.
Măsura 3.2 Diversificarea activităŃilor economice alternative din mediul rural
Obiectivul măsurii
Creşterea contribuŃiei zonelor rurale la economia regională prin lărgirea sferei de activităŃi
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economice desfăşurate.
Măsura 3.3. Promovarea iniŃiativelor locale „LEADER”
Obiectivele măsurii:
• Mediatizarea programului „LEADER”;
• Formarea de Grupuri de AcŃiune Locală ( GAL ).
PRIORITATE 4 – SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ
Nivelul de trai al populaŃiei poate fi cuantificat şi în funcŃie de capacitatea comunităŃilor de a
asigura asistenŃă socială şi de sănătate la un standard calitativ superior, precum şi de existenŃa
unui sistem funcŃional de prevenire a îmbolnăvirilor.
Obiectivul priorităŃii:
• ÎmbunătăŃirea calităŃii serviciilor de sănătate şi serviciilor sociale
Masura 4.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate;
SituaŃia infrastructurii de sănătate este precară, existând riscul ca unele spitale să nu poată
funcŃiona la nivelul standardelor minime impuse de legislaŃia în vigoare. Mai mult,
echipamentele medicale fiind uzate fizic şi moral, împiedică diagnosticarea şi tratarea corectă
a pacienŃilor.
Astfel, va trebui sprijinită apariŃia unor noi unităŃi spitaliceşti publice sau private, de
dimensiuni mici şi medii, care să poată oferi populaŃiei, pe baza contractului cu Casa de
Asigurări de Sănătate şi/sau asiguratori privaŃi, servicii medicale la costuri şi condiŃii mult mai
avantajoase în comparaŃie cu cele deja existente.

Obiective :
• modernizarea infrastructurii de sănătate şi dezvoltarea acesteia mai ales în zonele rurale;
• creşterea gradului de sănătate a populaŃiei
Masura 4.2 ÎmbunătăŃirea şi extinderea sistemului de servicii sociale şi comunitare
Obiectivele măsurii:
• Prevenirea instituŃionalizării copiilor şi persoanelor adulte;
• Sprijinirea intereselor copiilor, tinerilor şi adulŃilor asistaŃi social în vederea integrării
lor în societate
• Creşterea gradului de implicare a administraŃiei şi a sectorului neguvernamental în
apărarea drepturilor grupurilor dezavantajate şi întărirea rolului acestora în acordarea
de servicii sociale;
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•

Asigurarea egalităŃii şanselor şi a integrării sociale a tinerilor, femeilor şi persoanelor
cu nevoi speciale.

PRIORITATEA 5 –ÎNVĂłĂMÂNT, CULTURĂ, TINERET
A. ÎNVĂłĂMÂNT
În învăŃământul sucevean au fost înmatriculaŃi, pentru anul şcolar 2006/2007, peste 146.018
elevi care studiază şi se pregătesc în 4.077 săli de clasă, 554 laboratoare, 248 ateliere şi 138
săli de sport, fiind îndrumaŃi de un număr de 9.144 cadre didactice.
În judeŃ funcŃionează un institut de învăŃământ superior, Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava, cu 11 facultăŃi, având 9.909 studenŃi şi 295 cadre didactice (anul universitar
2005/2006).
Sub aspectul pregătirii, în anul 2004, a fost înregistrat un număr de 26.285 locuitori cu studii
superioare, 14.129 locuitori cu studii postliceale, 96.796 locuitori cu pregătire secundar –
liceală, 91.546 locuitori cu pregătire profesională, 209.816 locuitori cu pregătire gimnazială şi
129.123 locuitori cu pregătire primară. ÎnvăŃământul particular se extinde an de an la toate
formele sale organizatorice, respectiv preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi
postliceal.
Activitatea de cercetare se desfăşoară în secŃii şi laboratoare din unităŃile mari de producŃie, în
cadrul UniversităŃii "Ştefan cel Mare", StaŃiunea de Cercetări Agricole Suceava, StaŃiunea de
Cercetare şi ProducŃie Pomicolă Fălticeni şi Banca de Gene Suceava, una dintre cele mai
moderne instituŃii de profil din Europa.
Cea mai mare parte a instituŃiilor de învăŃământ se confruntă cu o situaŃie grea a infrastructurii,
care necesită atât lucrări de reabilitare cât şi de modernizare. În cazul laboratoarelor de
specialitate se impune şi dotarea acestora cu echipamentele necesare atingerii standardelor
superioare de pregătire profesională.
De asemenea, este necesară refacerea infrastructurii educaŃionale formată din şcolile de artă şi
meserii. În acelaşi timp, trebuie sprijinită dezvoltarea unităŃilor de învăŃământ private, de profil
vocaŃional tehnic, şcoli de ucenici, înfiinŃate de asociaŃii profesionale, fundaŃii, agenŃi
economici, autorităŃi publice, atât la nivel judeŃean cât şi local.

Măsura 5.1 - Dezvoltarea infrastructurii din învăŃământ
AcŃiuni:
•
•

reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale;
refacerea infrastructurii educaŃionale a şcolilor de meserii şi vocaŃional tehnice;
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•
•
•

reabilitarea spaŃiilor destinate şcolilor de meserii şi reintegrarea celor care au căpătat
alte destinaŃii;
dotarea şi modernizarea laboratoarelor şcolare;
construirea de şcoli, grădiniŃe şi campusuri şcolare.

B. CULTURĂ
Bogatul patrimoniu de valori culturale de interes naŃional şi internaŃional, creaŃii reprezentative
ale geniului românesc de pe aceste meleaguri este prezentat în expoziŃiile şi colecŃiile unor
moderne şi remarcabile unităŃi muzeale, multe dintre ele constituind adevărate sanctuare ale
spiritului uman.
JudeŃul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaŃie şi cultură
românească. Aici s-au ridicat primele trei capitale ale Moldovei (Baia, Siret şi Suceava),
cetăŃile Şcheia şi Cetatea de Scaun a Sucevei, precum şi o bogată salbă de ctitorii şi necropole
voievodale şi boiereşti (Putna, VoroneŃ, MoldoviŃa, SuceviŃa, Humor, Dragomirna, Arbore),
monumente şi centre de artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naŃional şi
universal, comparabile cu creaŃiile renascentiste din Europa Occidentală.
Măsura 5.2. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul culturii
Obiectivul măsurii
• Promovarea judeŃului Suceava din punct de vedere cultural, având în vedere aspectul culturii
de stimulator şi generator de creştere economică.

C. TINERET
La nivelul judeŃului Suceava, populaŃia tânără reprezintă 31,9% din populaŃia totală a
judeŃului, respectiv 225.551 persoane (15-34 ani), din care 78.856 persoane locuiesc în mediul
urban, iar 146.695, în mediul rural.
În judeŃul Suceava tinerii alcătuiesc un grup social şi cultural dinamic, constituit în organizaŃii
neguvernamentale, care contribuie activ la viaŃa economică şi socială a judeŃului.
Măsura 5.3. SusŃinerea tinerei generaŃii
Obiectivul măsurii
• Armonizarea politicilor publice locale cu cele guvernamentale, cu impact social şi
educaŃional în rândul tinerilor, astfel încât aceştia să fie motivaŃi să locuiască şi să
muncească în judeŃul Suceava.
PRIORITATE 6 – Dezvoltarea turismului

Obiectivul priorităŃii
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Realizarea de investiŃii şi diversificarea ofertei de servicii turistice în vederea valorificării
potenŃialului judeŃean din acest domeniu.
Măsura 6.1 - InvestiŃii în turism
Obiectivul măsurii
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în vederea creşterii atractivităŃii turistice
regionale.
Măsura 6.2 - Promovarea potenŃialului turistic
Obiectivul măsurii
Valorificarea potenŃialului turistic judeŃean prin sporirea ofertei de servicii turistice şi de
acŃiuni specifice.
Măsura 6.3. Formarea resurselor umane
Obiectivele măsurii:
• dezvoltarea şi diversificarea structurilor şi a tipurilor de formare profesională în turism
şi sprijinirea adaptării lor la cerinŃele pieŃei turistice;
• încurajarea perfecŃionării continue şi practice pentru operatorii din turism
• îmbunătăŃirea calitativă a programelor de formare în turism;
• îmbunătăŃirea practicilor de management turistic;
• stimularea nevoilor de formare ale operatorilor şi structurilor din turism.
• îmbunătăŃirea tehnicilor de marketing turistic al agenŃilor economici care îşi desfăşoară
activitatea în judeŃul Suceava;

PRIORITATEA 7 – MODERNIZAREA ADMINISTRAłIEI PUBLICE

Măsura 7.1 - Eficientizarea managementului fondurilor structurale
Obiectivul măsurii
Optimizarea capacităŃii de absorbŃie a fondurilor alocate prin programele de finanŃare externă
şi pregătirea pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune.
Măsura 7.2. Dezvoltarea capacităŃii administrative
Obiectivele măsurii:
•

ÎmbunătăŃirea relaŃiei curente dintre administraŃie, cetăŃeni şi mediul Asociativ;
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•
•
•
•
•

Valorificarea competenŃelor şi responsabilităŃilor personalului;
Identificarea unor metode şi instrumente optime de gestiune previzională a resurselor
umane;
Formarea profesională continuă;
Gestiune publică eficientă;
Creşterea gradului de informatizare în administraŃia publică.
Măsura 7.3. Întărirea legăturilor interinstituŃionale
Obiectivul măsurii:

•

realizarea unei comunicări eficiente între autorităŃile publice locale şi ceilalŃi actori
locali pentru identificarea nevoilor şi resurselor în vederea promovării de proiecte şi
programe comunitare de interes judeŃean;
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Capitolul 4. SituaŃia existentă la nivelul municipiului RădăuŃi
4.1. Prezentarea generală a Municipiului RădăuŃi
Atestare documentară
RădăuŃiul este una dintre cele mai vechi
aşezări din Bucovina, iar începuturile sale
se pierd în negura timpului. Despre trecutul
său stă mărturie biserica Mănăstirii
Bogdana, ctitorită de voievodul Bogdan în a
doua jumătate a veacului XlV-lea, catedrala
primei Mitropolii a Moldovei.
Primele documente care atestă existenŃa
aşezărilor omeneşti pe aceste locuri sunt
tocmai din 1392. Primul document este un
uric, în care aşezarea este amintită ca fiind satul lui Radomir, iar apoi un histov din 18
noiembrie 1393 al domnitorului Roman Muşat. O altă atestare documentară datează din 6 iulie
1413 într-un document de la Alexandru cel Bun .
Există două teorii legate de provenienŃa denumirii „RădăuŃi”. Prima teorie afirmă că numele
municipiului este dat de Radomir, unul din stăpânul Ńinuturilor de pe la 1392. Potrivit celeilalte
teorii, numele provine de la Rottacenum, denumire dată de ostaşii garnizoanei romane din Siret.
Aceştia au găsit în Valea SuceviŃei un grup de morminte de incinerare aşezate în formă
circulară, încadrată de ochiuri de apă, pe care l-au botezat Rottacenum („rotta" înseamnă loc
rotund, iar „ciner" cenuşa morŃilor).
EvoluŃia istorică
Cu o vechime de peste 600 de ani, localitatea a cunoscut perioade de înflorire şi decădere, avânt
şi stagnare. De-a lungul timpului, RădăuŃi a fost sat al Episcopiei de pe lângă biserica Bogdana,
iar în 1819 a devenit târg. În 1775 RădăuŃiul avea o populaŃie de 132 de familii, iar în 1817
număra 1.683 de locuitori. PopulaŃia a crescut vertiginos, astfel că în 1831 a ajuns la 3.666 de
locuitori, din care 1.835 ortodocşi, 1.357 romano catolici, 367 mozaici şi 107 protestanŃi.
În 1852 RădăuŃi a devenit oraş, cu 9.200 de locuitori; în 1880 populaŃia a ajuns la 11.162
locuitori. Dezvoltarea economică a determinat şi sporirea populaŃiei, ajungând în 1900 la
14.403 de locuitori, iar în anul 2002 la 27.754 locuitori. În anul 1994 oraşul RădăuŃi a devenit
municipiu, iar în anul 2008 populaŃia număra 30.000 locuitori.
În ultima jumătate a secolului trecut municipiul a cunoscut o amplă dezvoltare economică sub
aspect industrial, agricol, comercial, unităŃi ale cooperaŃiei meşteşugăreşti, urbanistic cât şi
social-cultural.
Data de 6 iulie este Ziua Oficială a Municipiului, în amintirea primului document istoric în care
apare denumirea de RădăuŃi, datat 1413 - timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
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Vizitatorul poposit pe meleagurile rădăuŃene,
încântat de parcurile frumos amenajate, se
poate reculege la necropola primilor voievozi
de la mănăstirea Bogdana, în Catedrala
Ortodoxă din centrul municipiului, sau se poate
bucura de măiestria şi frumuseŃea obiectelor
expuse în muzeul etnografic, de ceramica
smălŃuită a meşterilor din familia Colibaba.
Herghelia din oraş cu caii de rasă constituie un
interesant punct turistic.
În RădăuŃiul de azi se profilează importante construcŃii de blocuri şi locuinŃe, iar în ultimii ani a
sporit numărul lăcaşurilor de cult din cartiere.
Turiştii pot beneficia de condiŃii excelente de cazare şi masă la hotelurile şi pensiunile din oraş.
RădăuŃiul se află în centrul unui nod de trasee turistice spre mănăstirile: Putna, SuceviŃa,
MoldoviŃa, VoroneŃ şi Gura Humorului.
Stema Municipiului RădăuŃi
Stema Municipiului RădăuŃi (potrivit Anexei nr. 6 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului RădăuŃi nr. 790/1999) cuprinde
un scut pe fond de contrahermină (împestriŃări de argintiu pe fond
negru) încărcat cu capul de bour, având între coarne o stea cu cinci
raze, flancat în dreapta de o roză şi în stânga de o semilună
conturnată, toate din aur. Capul de bour este însoŃit de cinci
coroane voievodale, dispuse trei în şef şi două în flancuri, de
asemenea, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint formată din cinci
turnuri crenelate. SemnificaŃia elementelor însumate :



câmpul aminteşte de perioada în care aşezarea a depins de Austria;
capul de bour şi coroanele deschise evocă faptul că aici se află mormântul primilor
domni ai Moldovei.
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Organizare administrativ-teritorială
Aşezarea geografică
Municipiul RădăuŃi este situat la estul
CarpaŃilor Orientali, la limita dintre Obcina
Mare şi Podişul Sucevei, în nordul judeŃului
Suceava, la o altitudine de 374 m faŃă de
nivelul mării. Coordonatele geografice ale
municipiului sunt 25°54' longitudine estică şi
47°51'.
Municipiul RădăuŃi este limitat la est de
comuna Dorneşti, la vest de comuna
Marginea, la nord de comuna FrătăuŃi, iar
spre sud de comuna VolovăŃ.
SuprafaŃa
Municipiul RădăuŃi are o suprafaŃă de peste 3.230 ha din care 1.075 ha intravilan. Este al treilea
oraş ca mărime din judeŃ, ocupând 14% din acesta.
Relieful uşor ondulat care apare în nordul municipiului se datorează prezenŃei grindurilor şi a
micilor depresiuni dintre ele, care în trecut erau ocupate de heleştee. Toate aceste forme de
relief sunt constituite din pietrişuri, nisipuri şi argile - roci friabile, caracteristice depunerilor
fluviale.
Factorii de mediu

Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanŃii
ajunşi în atmosferă se disipă rapid şi nu mai pot fi captaŃi în vederea epurării. Reducerea
poluării aerului se poate realiza numai prin captarea şi tratarea poluanŃilor la sol;

Poluarea atmosferică duce la efecte globale asupra mediului: precipitaŃii acide,
degradarea stratului de ozon, efectul de seră, etc;

Clima este temperat-continentală cu influenŃe baltice. Sectorul predominant de influenŃă
climatică este continental, cu frecvenŃa crivăŃului iarna. Pe teritoriul municipiului RădăuŃi se
fac resimŃite influenŃele climatice scandinavo-baltice, cu circulaŃia maselor de aer polare în
perioada de iarnă.

Temperatura medie anuală oscilează între 6°C şi 8°C, cu temperatura maximă de 27°C
în luna iulie şi temperatura minimă de - 20°C în luna decembrie. CantităŃile de precipitaŃii sunt
de 650-750 mm/m2. Recordul de 1.236,9 mm/m2 a fost înregistrat în anul 1955.
Hidrografia
Zona municipiului RădăuŃi este bogată în ape subterane şi de suprafaŃă, vatra municipiului
RădăuŃi fiind situată în câmpia dintre râul Suceava şi pârâul SuceviŃa. Astfel, teritoriul
municipiului este drenat de râul Suceava (în partea de nord-est - est), pârâul SuceviŃa (în partea
de sud) şi pârâul Horodhic (în nord) care se deversează în râul Suceava.
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VegetaŃia se caracterizează prin puternica
transformare atropică a vegetaŃiei naturale.
Municipiul RădăuŃi prezintă o vegetaŃie intrazonală
de luncă, formată dintr-o asociaŃie de plante
hidrofile lemnoase (salcie, plop, arin) şi ierboase
(rogoz, pipirig, piciorul cocoşului, coada calului,
izmă). În sud-estul municipiului creşte laleaua
pestriŃă, iar spre vest, dincolo de zonele joase ale
depresiunii, apar pădurile cu floră şi faună specifice.
Aici predomină pădurea de conifere, alcătuită din
molid, brad, pin, zâmbru, lariŃă şi mesteacănul.
Solurile
În zona administrativă a municipiului RădăuŃi, mai puŃin în arealul intravilan, predomină
solurile din clasa molisolurilor, pigmentate de soluri cu caracter intrazonal, bogate în humus, cu
fertilitate bună, apte pentru activităŃi agricole. Partea superficială terestră se succede de la clasa
molisolurilor cu tipul cernoziom levigat la clasa argiuvisoluri cu tipul cenuşiu şi brun-roşcat.
Solurile intrazonale sunt: lăcoviştile, vertisolurile, soloneŃurile şi solurile aluviale, dar suprafaŃa
ocupată de acestea este relativ mică. Analiza notelor de bonitate rezultate în urma studierii
datelor analitice, indică o tendinŃă generală de îmbunătăŃire a calităŃii solurilor, dar şi de
degradare pe anumite suprafeŃe. Reducerea calităŃii solurilor se datorează accelerării proceselor
de pseudogleidizare activă.

4.2 PopulaŃia
EvoluŃia populaŃiei
Potrivit datelor DirecŃiei JudeŃene de Statistică Suceava (fişa localităŃii), municipiul RădăuŃi
avea în anul 2007 o populaŃie totală stabilă de 29.582 locuitori, din care 15.974 femei şi 13.608
bărbaŃi.
EvoluŃia populaŃiei în anii 1977-1992-20027 se înscrie din punct de vedere demografic, în
trendul ascendent înregistrat la nivel regional şi naŃional în perioada respectivă.
5 ianuarie 1977
Total
21.869

Femei
11.285

7 ianuarie 1992
BărbaŃi
10.584

Total
31.074

Femei
16.238

18 martie 2002
BărbaŃi
14.836

Total
27.633

Femei
14.604

BărbaŃi
13.029

În perioada 2003-2006, deşi la nivel regional şi naŃional s-au înregistrat scăderi însemnate,
fenomenul demografic în municipiului RădăuŃi a înregistrat doar mici fluctuaŃii:
7

Sursa: Anuarul Statistic la JudeŃului Suceava EdiŃia 2005
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2003
Total
29.494

Femei
15.410

BărbaŃi

Total

2004

2005

Femei BărbaŃi Total

Femei

14.084 29.289 15.287

14.002

29.398

15.348

2006
BărbaŃi
14.050

Total
29.373

Femei

BărbaŃi

15.320

14.053

PopulaŃia pe grupe de vârstă şi sexe
FluctuaŃiile prezente în piramida vârstelor au diverse cauze. Numărul scăzut al persoanelor cu
vârsta între 60 şi 64 de ani se datorează celui de-al doilea război mondial, când numărul
naşterilor a scăzut. Decretul nr. 770 din 1966 privind interzicerea avortului a avut ca rezultat
creşterea populaŃiei până în 1989. Schimbările economice şi sociale provocate de revoluŃia din
decembrie 1989 au condus la o nouă scădere a populaŃiei.
PopulaŃia stabilă pe grupe de vârstă şi sexe în anul 2002
Anii de
vârstă
0-4

Ambele sexe

Persoane de sex masculin

1.437

735

702

Structură
%
5,3

5-9

1.705

896

809

6,1

10-14

2.438

1.229

1209

8,9

15-19

2.479

1.226

1253

8,9

20-24

1.912

946

966

6,9

25-29

1.743

837

906

6,4

30-34

2.364

1.069

1295

8,5

35-39

1.760

798

962

6,4

40-44

2.178

958

1220

7,8

45-49

2.327

1.132

1195

8,4

50-54

1.776

866

910

6,4

55-59

1.156

635

4,2

521

Persoane de sex feminin
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60-64

1.167

563

604

4,2

65-69

1.136

491

645

4,1

70-74

854

328

526

3,2

767

4,3

14.604

100

75->

1.201

Total

434

27.633

13.029

Sursă: Anuarul Statistic al JudeŃului Suceava EdiŃia 2007

Analizând structura populaŃiei municipiului RădăuŃi pe sexe se observă predominarea
persoanelor de sex feminin faŃă de cea de sex masculin cu 1.575 persoane, respectiv 52,85%
din populaŃia municipiului.
PopulaŃia se caracterizează prin populaŃie matură, persoanele cuprinse între 15 şi 64 de ani
deŃinând o pondere de 68%. Categoria de vârstă 0-14 ani reprezintă doar 20% din populaŃia
totală, iar vârstnicii peste 65 de ani reprezintă 12% din totalul populaŃiei municipiului.
Mişcarea naturală a populaŃiei
EvoluŃia populaŃiei este influenŃată de sporul natural şi de migraŃie. Sporul natural, reprezentat
de diferenŃa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor înregistrate pe parcursul unui an, nu are
variaŃii semnificative şi, prin urmare, nu reprezintă un factor decisiv al mişcării naturale a
populaŃiei.

Anul

NăscuŃi
vii

DecedaŃi

Spor
natural

Soldul dezvoltării naturale la
1.000 de locuitori

2001

310

293

17

0,57

2002

258

305

-47

-1,57

2003

268

268

0

0

2004

311

315

-4

-0,13

2005

303

289

14

0,47

2006

290

246

44

1,50
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Mişcarea naturală a populaŃiei municipiului RădăuŃi în perioada 2001-2006 a înregistrat uşoare
scăderi ale sporului natural. Scăderea accentuată din 2002 se datorează recorelării datelor
furnizate în urma efectuării Recensământului PopulaŃiei. Începând cu anul 2005 soldul
dezvoltării naturale a înregistrat o creştere uşoară care continuă până în prezent.
MigraŃia populaŃiei
Soldul migraŃiei reprezintă diferenŃa dintre numărul persoanelor care au plecat din localitate în
decursul unui an.
Perioada

SosiŃi în
localitate

PlecaŃi din
localitate

Soldul
migraŃiei

Soldul migraŃiei la
1.000 de locuitori

2001

278

413

-135

-4,27

2002

243

424

-181

-6,07

2003

323

443

-120

-4,06

2004

332

447

-115

-3,93

2005

264

352

-88

-2,99

2006

374

464

-90

-3,06

Soldul migraŃiei la nivelul
municipiului RădăuŃi este negativ,
numărul celor care au plecat din
localitate fiind mai mare decât al
celor ce şi-au stabilit aici
domiciliul.

PopulaŃia stabilă după etnie
Din totalul populaŃiei, 96,4% reprezintă populaŃie de naŃionalitate română, iar 3,6% populaŃia
de altă naŃionalitate (maghiară, rromă, ucrainiană, germană, rusă, lipoveană, polonă, altă etnie).
Total
27.633

Români
26.637

Maghiari
14

Rromi
254

Ucraineni
204

Germani
171

Ruşi, lipoveni
281

Polonezi

Altele

47

25
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PopulaŃie stabilă după religie în anul 2002
Ortodoxă
Romano-catolică
Greco-catolică
Creştină de rit vechi
Penticostală
Baptistă
Adventistă de ziua a şaptea
Creştină după evanghelie
Altă religie

PopulaŃia stabilă după religie
La recensământul populaŃiei şi locuinŃelor din 18 martie 2002 situaŃia populaŃiei stabilă după
religie era următoarea:
Total

27.633

Ortodoxă Romano Greco- Creştină de Penticostal Baptist
ă
ă
Catolică catolică
rit vechi
23.039

866

229

191

2.527

Adventistă Creştină
Altă
de ziua a
după religie
şaptea
evanghelie

193

127

92

369

PopulaŃia activă din punct de vedere profesional şi şomajul
Resursele de muncă din municipiul RădăuŃi au fost analizate după:


populaŃia cu vârstă de muncă, aptă de lucru:
• bărbaŃii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 62 de ani;
 persoanele•sub femeile
şi peste între
vârsta
care desfăşoară o activitate.
16deşi muncă,
57 de ani
La nivelul municipiului RădăuŃi, balanŃa forŃei de muncă pe anul 2002 ilustrează faptul că,
populaŃia activă este ocupată într-o proporŃie foarte mare (83%), în timp ce resursa de muncă
reprezintă doar 39% din totalul populaŃiei de 27.633 de persoane, fiind distribuită astfel:
Indicator

TOTAL

Masculin

Feminin

PopulaŃia activă

10.489

5.604

4.885

Persoane ocupate

8.720

4.455

4.265

Şomeri în căutarea altui loc de muncă

994

644

350

Şomeri în căutarea primului loc de
muncă

775

505

270
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LocuinŃele
SuprafaŃa desfăşurată a municipiului RădăuŃi în anul 2007 era de 3.230 ha, din care 1.075 ha
teren intravilan. Conform Anuarului Statistic al JudeŃului Suceava, ediŃia 2007, la 31 decembrie
2006 situaŃia fondului de locuinŃe era următoarea:

SuprafaŃa locuibilă
total m2
SuprafaŃa locuibilă
proprietate majoritar de
stat m2
SuprafaŃă locuibilă
proprietate privată m2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

419.242

423.564

426.929

433.231

437.278

448.486

13.551

12.076

11.704

10.476

10.799

10.451

405.691

411.488

415.225

422.755

426.479

438.035

EvoluŃia numărului locuinŃelor terminate este crescătoare în perioada 2001-2006:

LocuinŃe terminate – total

2001

2002

2003

2004

2005

2006

25

46

62

112

85

122

LocuinŃe terminate
fonduri publice

din

-

-

-

12

24

-

Lucrări terminate
fonduri private
LocuinŃe terminate
fondurile populaŃiei

din

25

46

62

100

61

122

din

25

46

62

87

61

69

-

-

-

-

-

216

AutorizaŃii de construire
eliberate - clădiri rezidenŃiale
AutorizaŃii de construire
eliberate - alte clădiri

-

-

-

-

-

20

Numărul mediu de persoane care trăiesc într-o locuinŃă este de 2,66, fiecărui locuitor
revenindu-i o suprafaŃă locuibilă de 15,27 m2, superioară mediei naŃională de 14,2 m2/locuitor.
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Municipiul RădăuŃi are în prezent în execuŃie un proiect de construire a 4 blocuri (80 de
apartamente) de locuinŃe pentru a fi închiriate tinerilor sub 35 de ani prin Programul AgenŃiei
NaŃionale de LocuinŃe.
Dotarea locuinŃelor permanente şi sezoniere
Potrivit Anuarului Statistic al JudeŃului Suceava, ediŃia 2007, dotarea locuinŃelor permanente şi
sezoniere cu utilităŃi la momentul efectuării Recensământului PopulaŃiei şi LocuinŃelor era
următoarea:
Dotarea locuinŃelor permanente şi sezoniere cu utilităŃi la
Recensământul PopulaŃiei şi LocuinŃelor din anul 2002
Total locuinŃe permanente şi sezoniere

10.663

Alimentare cu apă în locuinŃă

8.111

Canalizare din reŃea publică sau sistem propriu

8.081

InstalaŃie electrică

10.580

Baie în locuinŃă

7.576

Baie amenajată în afara locuinŃei

185

Bucătărie în locuinŃă

9.798

Bucătărie în afara locuinŃei

284

4.3 Echiparea teritoriului
Infrastructura rutieră, feroviară şi aeriană
PoziŃia geografică pe care o are municipiului RădăuŃi este unul din factorii importanŃi care au
influenŃat dezvoltarea economică de-a lungul timpului.
Municipiul RădăuŃi se află la intersecŃia unor
mari drumuri comerciale care leagă Europa
Nordică cu Orientul Apropiat, precum şi
Europa Centrală de Răsăritul Europei.
Prin reŃeaua rutieră şi traseele de cale ferată,
municipiul RădăuŃi are legături directe pentru
transporturi de călători şi mărfuri cu
municipiul Siret, cu municipiul Suceava reşedinŃa de judeŃ şi cu Bucureşti - capitala
Ńării.
Municipiul RădăuŃi are o infrastructură rutieră formată din drumuri naŃionale şi judeŃene. Căile
rutiere care fac legătura între municipiul RădăuŃi şi zonele preorăşeneşti, mergând spre zonele
vecine, sunt următoarele:
 DN 17A: RădăuŃi – Dorneşti;


DN 17A: RădăuŃi – Marginea - Cîmpulung Moldovenesc;
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DN 2H: RădăuŃi – Suceava;



DN 2H: RădăuŃi – Putna;



DJ 17C: RădăuŃi – FrătăuŃi;



DJ 17B: RădăuŃi - VolovăŃ - Arbore – Solea.

ReŃeaua de drumuri de pe teritoriul municipiului RădăuŃi se află în întreŃinerea primăriei.
Drumurile judeŃene asigură legăturile rutiere ale municipiului cu comunele învecinate şi au
rolul de a fluidiza circulaŃia prin dirijarea traficului local spre drumurile naŃionale.
Pe teritoriul municipiului se desfăşoară pe aceleaşi trasee atât traficul greu de mărfuri cât şi cel
de persoane, conducând astfel la degradarea permanentă a reŃelei rutiere, aceasta nefiind
proiectată pentru trafic greu şi pentru intensitatea actuală a traficului.
Lungimea străzilor orăşeneşti cu evoluŃia pe ani:
Denumirea

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Lungimea
străzilor
orăşeneşti - total - km

84

84

84

84

84

84

89

Lungimea
străzilor
orăşeneşti modernizate km

43

43

44

44

44

44

44

Analizând datele din tabelul de mai sus se observă că din totalul străzilor de 89 km, doar 44 km
sunt modernizaŃi, respectiv 50,6% dintre acestea. Restul de 49,4% din totalul străzilor
orăşeneşti sunt nemodernizate şi se află într-o stare necorespunzătoare pentru rulare.
De asemenea, în perioada 2000-2006 au fost executate lucrări de modernizare pentru un
singur kilometru de străzi. SituaŃia existentă este în curs de ameliorare prin accesarea
Programului OperaŃional Regional, Domeniul Major de IntervenŃie 2.1, prin care municipiul
RădăuŃi şi-a propus să reabiliteze şi modernizeze reŃeaua de străzi.
În perioadele când se înregistrează mari cantităŃi de
precipitaŃii, pe unele sectoare de drum se produc
inundaŃii ce fac dificilă circulaŃia în zonele
respective.
Astfel, este necesară
întreŃinerea arterelor
modernizate, repararea şi modernizarea arterelor
vechi cu solicitare mare. De asemenea, trebuie luate
măsuri şi în ceea ce priveşte reŃeaua de drumuri
afectată temporar de înzăpeziri, inundaŃii, viituri,
alunecări de teren.
SituaŃia străzilor din municipiu:
Tip de îmbrăcăminte
Asfaltate

Nr. străzi

Lungime (ml)
58

33.745

SuprafaŃă (m2)
256.130
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