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OportunităŃi
îmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale ca
motor al stimulării activităŃilor economice;
Programul Operational Regional 2007 – 2013 prin Axa
Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere; Axa Prioritară 2:ÎmbunătăŃirea
infrastructurii de transport regionale şi locale şi Axa
Prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale susŃine
acŃiunile de îmbunătăŃire a infrastructurii din mediul
urban;

AmeninŃări

ExistenŃa unor zone predispuse la dezastre naturale
(alunecări de teren, inundaŃii);
InsuficienŃa fondurilor destinate protecŃiei mediului;
Continuarea defrişărilor necontrolate cu efecte asupra
poluarii aerului, eroziunii solului.
Depozitarea necontrolată a deşeurilor în mediul rural;

Posibilitatea asocierii intercomunitare, conform Legii
215/2001 a administraŃiei publice locale, modificată şi
completată, în vederea atingerii unor obiective de
dezvoltare;

Fenomenul accentuat de eroziune al solului

Conform Planului NaŃional Strategic pentru Dezvoltare
Rurală 2007-2013, Axa 4 (Leader), parteneriatul va juca
un rol esenŃial în dezvoltarea locală a comunităŃilor
rurale;

InsuficienŃa fondurilor destinate protecŃiei mediului
plan local;

Productivitatea scăzută a solurilor în zonele învecinate
obiectivelor industriale;

La nivel european se urmăreşte identificarea şi
valorificarea surselor alternative de energie (biomasă
agricolă şi forestieră)
Posibilitatea implementării unor programe comunitare
de susŃinere a protecŃiei mediului privind gestionarea
deşeurilor şi epurarea apelor uzate;
Promovarea şi susŃinerea unei agriculturi ecologice prin
dezvoltarea unor tehnologii de protecŃie continuă a
mediului;
Existenta unor programe cu cofinanŃare internatională
orienate direct pentru protecŃia mediului şi a
naturii(LIFE, ECOLINKS, REC);
Crearea la nivel naŃional a Fondului de Mediu pentru
susŃinerea şi realizarea cu prioritate a proiectelor
cuprinse în Planul National de AcŃiune pentru ProtecŃia
Mediului.
ExistenŃa Planului Local de AcŃiune pentru ProtecŃia
Mediului
Utilizarea fondurilor UE ca o contribuŃie importantă
pentru îmbunătăŃirea standardelor de mediu în judetul
Suceava;
OportunităŃile pentru investiŃii private şi comerŃ;
Introducerea surselor regenerabile de energie;
Dezvoltarea de Parteneriate Public-Private;
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OportunităŃi

AmeninŃări

Dezvoltarea turismului ecologic
Creşterea rolului beneficiarului în implementarea
proiectului (“proprietatea” asupra proiectului la nivel
local )
Dezvoltarea unor parteneriate de colaborare / înfrăŃire
dintre judeŃul Suceava şi departamente/ regiuni din
Polonia, Germania, Olanda, FranŃa, Ucraina.
Deschiderea finanŃării pentru Proiectul ,,Suceava UtilităŃi şi mediu la standarde europene’’, care va
asigura reducerea poluării atmosferei, prin introducerea
gazului metan în numeroase sisteme de încălzire.
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Capitolul 6. DirecŃii strategice de dezvoltare
Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în
ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităŃi şi se consumă iraŃional resurse
preŃioase. ExperienŃa internaŃională a arătat că proiectele şi programele operaŃionale
funcŃionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunităŃii până în anul 2013. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare
strategică au fost următoarele:
>
>
>
>

Realizarea unei analize preliminare
Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităŃii
Analiza sectorială a domeniilor strategice principale
Realizarea documentului strategic

Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategică au fost:
>
>
>
>
>
>

asigurarea validităŃii ştiinŃifice,
implicarea comunităŃii,
TransparenŃa
Obiectivitatea
CoerenŃa
Continuitatea demersului

Pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoŃită de promovarea la nivelul
administraŃiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile , capabil să
identifice şi să speculeze oportunităŃile apărute în beneficiul comunităŃii.
Analiza documentelor strategice şi a datelor statistice a identificat o serie de caracteristici
strategice pozitive, dar şi negative ale municipiului RădăuŃi.
Caracteristicile pozitive identificate au fost: existenŃa unui potenŃial economic, existenŃa unui
interes crescut din partea investitorilor străini, existenŃa unui potenŃial administrativ , existenŃa
unui potenŃial turistic , creativitatea şi multiculturalismul. Toate acestea oferă RădăuŃiului
posibilitatea de a deveni un pol de integrare europeană şi internaŃională la nivel ridicat.
Caracteristicile negative identificate au inclus: constrângeri legate de poziŃionarea geografică,
deficienŃe în racordarea la căi majore de transport, insuficienta coordonare între actorii din
comunitate, dificultăŃi legate de gestionarea eficientă a resurselor locale, slaba calitate a
serviciilor, migraŃia forŃei de muncă, probleme legate de resursele umane, accesul limitat la
informaŃie şi servicii, slaba reprezentare şi promovare a intereselor oraşului la nivel naŃional şi
internaŃional, slaba valorizare a potenŃialului multicultural.
In urma procesului s-au desprins următoarele concluzii care au stat la baza creionării acestui
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document strategic:
> Dezvoltarea municipiului nu reprezintă doar o problemă a autorităŃilor locale ci Ńine de
voinŃa şi capacitatea comunităŃii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în
programe operaŃionale
> RădăuŃiul se confruntă cu probleme specifice unui oraş în plină dezvoltare
> Municipiul RădăuŃi deŃine un potenŃial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea
activităŃilor economice şi turistice
> Creşterea calităŃii vieŃii în comunitatea rădăuŃeană este un obiectiv strategic
indispensabil dezvoltării viitoare a oraşului
> ExistenŃa unei administraŃii publice performate este esenŃială pentru dezvoltarea
strategică a oraşului
> Succesul strategiei la nivel tactic şi operaŃional depinde de capacitatea comunităŃii de a
forma grupuri comune de lucru (administraŃie -grupuri interesate) care să implementeze
programe structurate la nivel strategic, să le monitorizeze, evalueze şi corecteze în timp.
VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
În anul 2013 municipiul RĂDĂUłI va deveni un punct nodal judeŃean şi al doilea pol de
dezvoltare al judeŃului Suceava care va impresiona prin activitatea industrială şi de afaceri,
transformat într-un pol turistic de amploare, o comunitate puternică cu impact major în
regiune prin dinamismul şi diversitatea economică.
Un centru cultural cu dezvoltare turistică urbană care va avea impact asupra mediului prin
mănăstiri renumite ce vor oferi oportunităŃi pentru o integrare optimă în circuitul touristic
regional, susŃinut de o infrastructură de servicii publice dezvoltată, beneficiind de un sistem
de circulaŃie accesibil şi fluent, întrepătruns de spaŃii verzi care vor da o ambianŃă plăcută
şi vor proteja împotriva poluării.
Un oraş caracterizat de o societate civilă activă, echilibrată şi bine organizată, al cărui
sistem de valori va fi bazat pe educaŃie, morală şi religie. Un oraş plin de vitalitate, cu
oameni prosperi şi politicoşi în care spiritul tolerant dintre etnii şi colaborarea
interconfesională au ca rezultat coeziunea comunitară. Un oraş apreciat pentru calitatea
vieŃii, condus printr-o guvernare locală responsabilă şi îndreptată către cetăŃeni, flexibil şi
progresiv în anticiparea nevoilor comunităŃii.
Obiectivul strategic general
Dezvoltarea şi consolidarea unui centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure
prosperitatea şi creşterea calităŃii vieŃii rădăuŃenilor.
În acest spirit, în cazul municipiului Radauti este necesara stabilirea unor directii principale de
actiune care sa aiba în vedere cel putin doua considerente, de mare relevanta pentru contextul
actual în care localitatile urbane sunt beneficiari eligibili ai instrumentelor structurale prin care
se implementeaza politica de coeziune:
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directiile de dezvoltare nationale şi regionale trasate prin demersurile
programatice ale autoritatilor locale centrale şi actorilor regionali, pe baza
unui vast proces consultativ în care au fost antrenate reprezentanti ai
categoriilor de beneficiari, şi care la randul lor urmaresc fidel orientarile
startegice comunitare;
modelul „orasului european” – o directie de urmat stabilita de comun
acord de catre statele membre prin Carta Leipzig, şi care sta la baza noii
politici urbane europene prin care se urmareste dezvoltarea unitara şi
integrata a centrelor urbane din punct de vedere, economic, social,
cultural.

•

•

Astfel, propunem urmatoarele directii principale de actiune:
1.
2.
3.
4.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII URBANE
DEZVOLTAREA ECONOMICA ŞI TURISM
DEZVOLTARE COMUNITARĂ
MODERNIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Fiecare directie de dezvoltare urmareste anumite obiective specifice şi care la randul
lor, permit stabilirea unor tipuri de actiuni care sa isi gaseasca aplicabilitatea în conditiile de
eligibilitate pentru diversele programe operationale ale politicii de coeziune.
1. Dezvoltarea infrastructurii urbane urmareste:
•
•
•

Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de transport a municipiului
Radauti
Protectia mediului
Dezvoltarea altor utilitati si spatii publice

1. Dezvoltarea economica şi a turismului se realizeaza prin:
•
•

•

Promovarea turismului cultual-religios, de afaceri, de evenimente,
de agrement de scurta durata
Crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea activitatilor
economice şi serviciilor si pentru atragerea investitiilor autohtone si
straine
Desvoltarea resurselor umane

3. Dezvoltare comunitară presupune:
•
•
•

Dezvoltarea serviciilor sociale
Sprijinirea politicilor culturale
Sprijinirea activitatilor de tineret, sport

4. Modernizarea administratiei publice locale
•

Dezvoltarea resurselor umane în administraŃia locală
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•
•

Modernizarea bazei materiale şi informatice a administraŃiei
publice locale
Creşterea transparentei şi credibilitatii în faŃă cetăŃenilor si
dezvoltarea institutionala

O constanta a actiunilor care pot fi dezvoltate în cadrul acestor directii de actiune etse
dimensiunea transfrontaliera a acestora, dimensiune care poate fi privita şi separat ca
dircetie de dezvoltare de natura teritoriala. Eforturile locale pentru diminuarea disparitatilor de
dezvoltare pot fi completate cu actiuni comune intrepinse în contextul parteneriatelor cu
autoritati similare din Ucraina, oportunitate esentiala la care Municipiul Radauti are acces, şi
care rezulta direct din pozitia sa geostrategica la granita externa a Uniunii europene
Orizontul de timp pentru atingerea acestor obiective este 2008-2013, unul din factorii
determinanti în acest sens fiind şi momentul lansarii oficiale a Ghidurilor Solicitantului pentru
domeniile de interventie ale programelor operationale în cadrul carora se acceseaza
instrumentele structrale.
Resursele necesare pentru urmarea acestor directii sunt de natura umana (functionari
din aparatul propriu de specialitate, consultanti, colaboratori etc) şi financiara, şi în aceasta
categorie intra:
-

Fonduri proprii şi alocate prin programele finantate de la bugetul de stat;
Instrumente structurale prin programele operationale;
Fonduri gestionate direct de catre Comisia Europeana;
Credite bancare;
Donatii, sponsorizari.

1. DIRECTIA DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII URBANE
1.1. Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de transport a municipiului Radauti
Obiectiv specific : integrarea în sistemul european de transport a infrastructurii transportului
rutier din municipiul RădăuŃi, fluidizarea traficului şi îmbunătăŃirea siguranŃei circulaŃiei şi
traficului pe toate modurile de transport prin:
•
•
•
•

Modernizarea infrastructurii de circulaŃie şi transport, optimizarea circulaŃiei în
vederea fluidizării traficului urban, scăderea gradului de poluare în municipiu,
inclusiv prin promovarea formelor nepoluante de transport
Racordarea municipiului la reŃeaua de transport modernizată a E85
Crearea unor zone exclusiv pietonale în cartierele municipiului
Reducerea impactului lucrărilor şi activităŃilor de transport asupra mediului
înconjurător.

Proiecte si masuri:
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DesfiinŃarea liniei de cale ferata - actuala linie de cale ferata, care tranzitează oraşul sa
fie relocata in afara oraşului, in paralel cu şoseaua de centura. InvestiŃia trebuie
realizata de către Ministerul Transporturilor. Prin aceasta investiŃie se va fluidiza
traficul in Municipiu si se va putea realiza pe actualul amplasament al caii ferate, o
sosea rapida, care sa tranziteze oraşul.
Artera de centura ocolitoare – proiectare si lucrări de construcŃii
Construirea de parcări subterane de cartier, intre blocurile existente, cu păstrarea
spatiilor verzi
Instituirea unor masuri pentru îmbunătăŃirea traficului auto si pietonal, ca:
a. Introducerea unor strazi cu sens unic
b. Instalarea de semafoare inteligente la intersecŃiile principale
c. Construirea unei pasarele pietonale intre Liceul Hurmuzache si Internatul sau
d. Amenajarea unei străzi de ocolire in zona centrala complementara proiectului de
scoatere a caii ferate, cu scopul decongestionarii traficului in zona PiaŃa
Unirii si str. Ştefan cel Mare
e. Instituirea unui control riguros al parcărilor, inclusic amenajarea unui lot de
„impounding" si a unei maşini de ridicare
f. Realizarea unui sistem de transport in comun, inclusiv a unor maşini de
întreŃinere stradala (curatit zăpada, frunze, maturare, stropire)

 ConstrucŃia unui pasaj la nivel in zona gării (reconstituirea străzii Spitalului);
 Legarea principalelor suprafeŃe plantate din oraş prin spine verzi alcătuite din pietonale
şi piste pentru biciclete, scutere şi alte mijloace de transport ecologice şi prin fâşii de
protecŃie plantate de-a lungul arterelor de circulaŃie
 Elaborarea de studii comune şi schimburi de experienta în domeniul transportului
transfrontalier de marfuri şi pasageri
 Asfaltarea străzilor care vor fi canalizate, pe măsura avansării lucrărilor de extindere si
reabilitare retele utilizati









Reabilitarea trotuarelor şi aleilor dintre blocuri în toate cartierele.
Amenajare două sensuri giratorii
Executarea unor studii si lucrări moderne de dirijare şi control al traficului:
IniŃierea şi realizarea, în parteneriat cu serviciul PoliŃiei Rutiere a unor programe
de educaŃie rutieră a participanŃilor la trafic.
Reabilitarea liniilor de transport urban relationate cu localităŃile învecinate.
Imbunatatirea serviciilor de transport urban in muncipiu, reabilitarea si modernizarea
statiilor, achizitionarea unor mijloace de transport in comun ecologice
Efectuarea unui studiu de specialitate asupra cerinŃelor de transport public local în
prezent şi pentru o perioadă de 5 -10 ani, în vederea elaborării fluxurilor de transport
de persoane
Elaborarea regulamentelor pentru efectuarea transportului public local, privind
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1.2.

activitatea de transport în regim de taxi, privind activitatea de transport în regim de
închiriere
sistem GPS de management al traficului
Dezvoltarea transportului de maxi taxi în zona periurbană
Dezvoltarea actualelor sisteme inteligente de transport şi introducerea unora noi
o Extinderea sistemului electronic de ticketing la autobuze; o Introducerea sistemului informatic de gestiune a consumurilor de carburanŃi la
autobuze prin utilizarea senzorilor specializaŃi

Protectia mediului

Obiectivul specific este alinierea la standardele şi legislaŃia UE în domeniul protecŃiei
mediului, România având în acest sens obligaŃia rezolvării unor probleme grave care nu mai
suporta amânare.
Proiecte si masuri:


InstalaŃia a patru staŃii de epurare de cartier la următoarele locaŃii:

a.

Toloaca de sus

b.

Toloaca de jos

c.

Zona stadionului (intre str. St.cel Mare si str. Putnei)

d.

Zona de S-V (intre str. Bogdan-Voda si str.Volovatului)
•
Extinderea apa canal pentru deservirea celor patru locatii
• Drenare în locaŃia Toloaca de Jos folosind pârâul Băhnean
• Crearea de reŃele locale de preluare a apelor pluviale
 Instalare apa si canal in zona cuprinsa intre str. Mihai Viteazul, str. Volovatului si
Calea Bucovinei, cu conectarea la reŃeaua existenta
 Instalare apa si canal la est de Calea Bucovinei, cu conectarea directa la staŃia de
epurare existenta
 Drenare în locaŃia Toloaca de Jos folosind pârâul Băhnean
 Crearea de reŃele locale de preluare a apelor pluviale
 Centura verde a Municipiului Radauti - crearea unei perdele de protecŃie in zona de
Nord a oraşului, cu scopul de a diminua efectele vântului dominant, a zgomotului si
prafului, dar si pentru a spori suprafaŃa de spaŃiu verde amenajat, conform normelor de
mediu. Se vor planta puieti din diverse specii, pe o suprafaŃa de aproximativ 30-40 ha.
In prezent Consiliul Local a aprobat efectuarea unui Studiu de Fezabilitate pentru
realizarea acestei investiŃii.
 Parcul eolian Radauti - realizarea unui parteneriat public-privat in vederea realizării
unui parc eolian, cu o putere de aproximativ 50 MW. In urma acestui parteneriat,
Municipiul Radauti si-ar putea asigura necesarul de curent electric, pentru consumul
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propriu, pentru iluminatul public si pentru instituŃiile de invatamant. Aportul
Municipiului Radauti va consta in punerea la dispoziŃie a suprafeŃei de teren necesare
dezvoltării acestui proiect - aproximativ 300 ha teren, care in prezent are destinaŃia de
pasune si este situat la Nordul oraşului - porŃiunea cuprinsa intre Centura verde si
şoseaua de centura. Terenul isi va păstra destinaŃia actuala, suprafaŃa ocupata efectiv de
centralele eoliene fiind de doar 3.000 mp
 Demararea unor proiecte pentru educaŃia ecologică şi conştientizarea populaŃiei
asupra necesităŃii spaŃiilor verzi
 Proiect pentru atragerea copiilor şi a tinerilor la activităŃi cu caracter
ecologic,
iniŃierea participanŃilor în voluntariatul pentru mediu şi desfăşurarea unei campanii
de sensibilizare a populaŃiei din cartiere pentru amenajarea şi protejarea
spaŃiilor verzi
 Elaborarea unui master-plan pentru zonele verzi de pe raza municipiului RădăuŃi
(inventariere, conservare, reabilitare, identificare de terenuri care pot fi amenajate ca
zone verzi)
 Declararea parcurilor existente ca zone protejate.
 Extinderea parcurilor existente şi în special a zonei Parcului Central.
 întocmirea unui P.U.Z pentru amenajarea corespunzătoare a malurilor rîului SuceviŃa
în perimetrul oraşului şi transformarea acestora în locuri de promenadă, în vederea
valorificării potenŃialului rîului.
 Realizarea de noi parcuri orăşeneşti
 încurajarea amenajării de noi spaŃii verzi în cartiere în jurul blocurilor, precum şi
întreŃinerea şi extinderea celor existente.
 Amenajarea PARCULUI CINEMA FLACĂRA
1.3.

Dezvoltarea altor utilitati si spatii publice

Obiectivul specific este odernizarea şi extinderea reŃelei de utilităŃi publice şi asigurarea
accesului tuturor cetăŃenilor RădăuŃiului la utilităŃile public si modernizarea spatiilor de interes
public
Proiecte si masuri:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Amenajare PiaŃa Civica
Reabilitarea clădirii Primăriei Radauti si anexelor acesteia
Reabilitarea iluminatului public in conjuncŃie cu asfaltarea străzilor
Extindere iluminat public in conjuncŃie cu asfaltarea străzilor
Completarea relelei de distribuŃie a energiei electrice la nivelul întregului municipiu
reabilitare prin drenare sau amenajarea unui iaz/lac/parc agrement lingă releu, pe str.
IMai
Extindere cimitir si construirea unui incinerator uman
Extinderea clădirii Judecătoriei (prezenta) cu un etaj pe structura uşoara si închiderea
curŃii interioare, inclusiv parcare
Mutarea si modernizarea pieŃei agro-alimentare in tr-o zona centrala a oraşului
Amenajarea Pietii Civice pe locul parcării centrale
Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor la nivelul municipiului
RădăuŃi.
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2. DIRECTIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA ŞI A TURISMULUI
În ceea ce priveste dezvoltarea economica, rolul unei autoritati publice locale constă în
asigurarea cadrului necesar stimulării iniŃiativei private, apariŃiei unoi noi afaceri diversificate şi
în atragerea cât mai multor investitori, prin pârghii specifice (facilităŃi fiscale, concesionarea
unor terenuri etc).
In ceea ce priveste orasul Radauti, acesta se caracterizeaza printr-o bogata zestre spirituala care
pusa in valoare, poate dezvolta turismul cultural religios transformandu-l intr-un motor de
crestere economica.
Ca atare, ca şi obiective specifice ale acestei direcŃii de dezvoltare, considerăm ca pe termen
mediu şi lung trebuie urmărite în principal doua priorităŃi de dezvoltare, asupra cărora atât
administraŃia publica, cât şi alti actori locali trebuie să îşi îndrepte cu precădere atenŃia, şi
anume:
•
•

susŃinerea şi dezvoltarea activităŃilor economice din sectoarele: turism, comerŃ, prestări
servicii, industria;
măsuri de dezvoltare a capitalului uman, stimularea spiritului antreprenorial şi crearea
unor noi competenŃe pentru forŃa de munca, în vederea creşterii flexibilităŃii acesteia şi în
concordanŃă cu cerinŃele pietei muncii.

2.1. Promovarea turismului cultual-religios, de afaceri, de evenimente, de agrement de scurta
durata
Infrastructura de suport a activitatilor turistice
•
Reabilitarea/modernizarea spaŃiilor de cazare şi de alimentaŃie publică
•
Efectuarea lucrărilor necesare pentru valorificarea potenŃialului turistic al municipiului
RĂDĂUłI:
•
•
•

•

Refacerea infrastructurii de acces la obiectivele turistice şi a zonei verzi
adiacente. Realizarea unor treceri subterane, în zone aglomerate
Realizarea reŃelei de parcări în zonele cu obiective turistice
Renovarea şi reabilitarea monumentelor şi a patrimoniului
arhitectural
al
municipiului, înlăturarea de pe clădiri de patrimoniu a cablurilor,
cutiilor şi a altor obiecte, neadecvate; Iluminarea şi semnalizarea acestora.
Reabilitarea mobilierului
Extinderea reŃelei de panouri stradale pentru marcarea obiectivelor
turistice (de tip „city light") şi a marcării intrărilor în oraş

Turism cultural si religios:
•
•
•

Reabilitarea Muzeului de Etnografie „Samuil si Eugenia Ionet" Radauti
Reabilitarea sitului istoric central (incluzând si clădirile din str. PiaŃa Unirii nr. 1-63)
Reabilitarea clădirii Templului evreiesc si a Bisericii „Sf. Dumitru"
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•
Modernizarea clădirii Casei de Cultura prin recompartimentarea ei funcŃionala
•
Valorificarea
monumentelor
existente
în turismul cultural şi istoric şi
amplasarea unor noi monumente:
Monumentul
Unirii,
ale
unor personalităŃi
culturale rădăuŃene, monument dedicat tuturor etniilor.
•
Dezvoltarea turismului religios prin introducerea în circuitul turistic a lacaşelor de cult,
ale muzeelor sau expoziŃiilor cu tematică religioasă, organizare de pelerinaje cu ocazia
sărbătoririi diferitelor evenimente religioase, crearea parteneriatelor cu cultele religioase
pentru organizarea turismului religios
•
Punerea în valoare a unor acŃiuni tradiŃionale, astfel: Zilele RădăuŃiului, Festivalul
MinorităŃilor, Festivalul Vinului etc. Organizarea unor evenimente-simpozioane,
conferinŃe,
congrese,
pentru promovarea
activităŃilor
şi
realizărilor
din
municipiul RădăuŃi, de exemplu Congresul interculturalităŃii
•
Crearea unor instituŃii care promovează valorile RădăuŃiului:
institut românoaustriac, româno-polon, româno-ucrainean, româno-rus etc. - prin care investitorii străini
din RĂDĂUłI pot organiza acŃiuni de colaborare în domeniul turismului, al culturii
etc
•
Realizarea parteneriatului cu Uniunea Artiştilor Plastici şi cu personalităŃi din
domeniul culturii artei, pentru punerea în valoare a patrimoniului moştenit
Turism de agrement
• Preluarea Hergheliei Radauti de la Ministerul Agriculturii si introducerea ei in circuitul
turistic
•
Amenajarea râului SUCEAVA/SUCEVITA, pentru a fi valorificat
în
scopuri
turistice, inclusiv pentru alergătorii de jogging (dragarea cursului, diguirea, realizarea unui
Parc dendrologic etc.)
•
Modernizarea/crearea dotărilor de agrement în zonele de interes turistic
•
Dezvoltarea turismului „de sfârşit de săptămână" prin organizarea şi promovarea unor
evenimente specifice, de exemplu oferte culinare, muzică specifică, organizarea unor
acŃiuni sau evenimente atractive, cuprinse într-un pachet touristic
•
Amenajarea unui Ştrand municipal (acces, delimitarea zonelor în ştrand,
poduri de pontoane, bazine, apă recirculabilă, bazin cu valuri etc.)
•
Reabilitarea, conservarea şi amenajarea siturilor ex-industriale, în scopuri turistice;
punerea în funcŃiune a trenului electric cu ecartament normal în scopuri turistice;
• Construirea unui cinematograf modern (multiplex), cu parcare subterana pe parcela dintre
blocul turn si CEC, inclusiv unele spatii comerciale complementare
• Recuperarea clubului sportiv VoinŃa si amenajarea lui ca un centru public de recreere
sportiva (bazin de inot, alei bowling, etc.)
Alte forme de turim
•
Crearea condiŃiilor pentru turism tip wellness
•
Sprijinirea dezvoltarea turismului de afaceri prin valorificarea logisticii si
infratsructurii existente
•
Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea tradiŃiilor locale
şi a interferenŃei diferitelor culturi în domeniu
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•
•

Realizarea unor arii protejate pentru turism tematice
Dezvoltarea ecoturismului, prin valorificarea traseelor in localităŃile limitrofe

Promovarea turismului
•
Crearea unui brand al municipiului, valorificarea identităŃii oraşului şi promovarea
în circuitul turistic European
•
Realizarea şi valorificarea unor circuite turistice Bucovinene şi transfrontaliere,
tematice şi altele.
•
Crearea şi promovarea produselor turistice cu specific rădăuŃean (ciorba
rădăuŃeană)
•
Realizarea şi valorificarea unor produse turistice transfrontaliere BUCOVINA
CERNĂUłI
•
Organizarea de schimburi de experienŃă cu Ńări cu tradiŃii turistice, pentru lucrătorii
din domeniul turismului.
Adaptarea
învăŃământului
conform standardelor Uniunii
Europene
•
Realizarea materialului de promovarea oferte turistice a municipiului, prin
tipărituri (cataloage, albume, broşuri, pliante, reviste) şi promovarea prin mass-media, prin
pagină web, participare la târguri şi expoziŃii şi orice alte mijloace adecvate.
Valorificarea
produselor
ce
promovează municipiul şi oferta turistică rădăuŃeană.
•
Realizarea de „Târguri turistice" pentru oferirea de pachete turistice
•
Organizarea şi promovarea - în parteneriat cu AsociaŃia Vânătorilor - a
turismului specific
•
Colaborare cu tur-operatorii şi cu ONG-le cu obiect de activitate în domeniul
turismului, pentru identificare de noi oferte tematice, pentru diversificarea ofertei
turistice, pentru realizarea de pachete turistice atractive şi promovarea ofertei turistice
2.2.Crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea activitatilor economice şi serviciilor si
pentru atragerea investitiilor autohtone si straine
Studii, analize, strategii:
•
Elaborarea şi editarea unui Plan Strategic de Dezvoltare a Economiei Municipiului
RădăuŃi
•
Elaborarea unui Ghid de produse şi servicii ofente de mediul de afaceri local
•
Elaborarea unor sondaje de evaluare a atitudinii şi nevoilor mediului de afaceri, în
urma cărora să se identifice zonele unde administraŃia poate acŃiona pentru a crea condiŃii
propice dezvoltării activităŃilor economice
•
Efectuarea unei evaluări şi inventarieri a tuturor spaŃiilor şi terenurilor destinate
investiŃiilor
•
Realizarea unor studii privind identificarea nevoilor şi trăsăturile consumatorului
rădăuŃean, precum şi acele bunuri şi serviciile aflate într-o cantitate insuficientă pe piaŃă, în
vederea stabilirii direcŃiei de diversificare a economiei locale
•
Elaborarea unei strategii de marketing pentru micii întreprinzători
•
Realizarea de studii şi crearea unei baze de date necesare dezvoltării IMM-urilor
•
Realizarea unor studii privind facilităŃile şi sprijinul care pot fi acordate investitorilor în
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vederea dezvoltării pieŃei imobiliare
•
Elaborarea de strategii privind introducerea şi dezvoltarea sistemelor inteligente
pentru afaceri şi managementul informaŃiei, inclusiv în relaŃionarea cu autoritatea public
locală
•
Oferirirea de facilităŃi investitorilor - elaborarea unor scheme de stimulente pentru
investitori în funcŃie de beneficiul pe care aceştia l-ar putea aduce bugetului local, şi de natura
activităŃii
•
Elaborarea unei strategii privind introducerea sistemelor de comerŃ electronic şi a
sistemelor pentru relaŃii cu clienŃii (Customer Relationship management)
Promovare, informare, evenimente:

Editarea unei „Broşuri de atragere", în vederea promovării aspectelor pozitive ale
municipiului, tip pliant, care are menirea să transmită o impresie despre starea oraşului,
valorile şi particularităŃile acestuia;

Organizarea, în colaborare cu instituŃiile de învăŃământ superior şi mediul de
afaceri local de seminarii de instruire pe tematici legate pe transferul de Tehnologie

Realizarea de material, portaluri de internet dedicate, acŃiuni promoŃionale la nivel
local, cu scopul de atragere a investitorilor străini

Organizarea Forum economic municipal anual sau aderarea la cel judeŃean/regional
judeŃean

SusŃinerea creării unor servicii transfrontaliere de informare pentru IMM-uri
(informare prin Internet, buletine electronice etc.)
Infrastructura fizica si institutionala de sprijinire a afacerilor:
•
Construirea/amenajarea
pieŃelor
agroalimentare
(fixe
sau mobile)
cu
producători în fiecare cartier al municipiului, modernizarea şi diversificarea celor
existente





Crearea unui centru de informare pentru investitori
Crearea/Dezvoltarea/aderarea la incubatoare ştiinŃifice şi tehnologice, reŃele şi zone de
dezvoltare
Extinderea şi dezvoltarea centrelor de promovare, formare şi consultanŃă în afaceri
Extinderea centrelor expoziŃionale, organizarea de târguri tematice şi atragerea
expozanŃilor din spaŃiul comunitar

•
InfiinŃarea unui Comitet consultativ permanent cu rol de consiliu
dezvoltării economice, în vederea îndeplinirii următoarelor deziderate:

director

al

- supravegherea /direcŃionarea viitoarelor procese de planificare economica strategică;
- dezvoltarea politicilor de creştere a competitivităŃii economice;
- revizuirea şi aprobarea programelor operaŃionale;
- prezentarea progreselor realizate municipiului şi celor implicaŃi
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Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor transfrontaliere de afaceri
Crearea unui mini parc industrial
Atragerea a trei magazine alimentare mari
Crearea unei zone comerciale de tip bazar către exteriorul oraşului, cu acces uşor şi
spaŃiu suficient de parcare

Parteneriate Public – Private



Atragerea prin parteneriate public-private a doua magazine alimentare mari
localizate in zona Hipodromului si in zona centrala
Amenajarea prin partenerial public- privat a unui mall modern in curtea interioara a
patrulaterului central; acesta va avea o parcare la sol-subterana si un acoperiş de sticla
integrat arhitecturii patrulaterului

2.3.Dezvoltarea resurselor umane
 Formarea profesională a resurselor umane din domeniul turismului, conform
exigenŃelor profesiei din Ńările cu turism dezvoltat
 Organizarea unei serii de întâlniri, sub auspiciile Consiliului local în vederea prezentării
informaŃiilor despre ofertele existente pentru pregătirea managerilor
 Organizarea, în cadrul primăriei, de simpozioane semestriale, cu participarea
reprezentanŃilor UniversităŃii şi ai Camerei de ComerŃ, în vederea prezentării unor
cursuri de management al afacerilor şi creşterea capacităŃii interne de dezvoltare a
resurselor umane
 Recomandarea către toate persoanele beneficiare ale Legii 416, privind venitul minim
garantat, de a urma cursuri de calificare şi recalificare
 întocmirea, în colaborare cu Comitetul Local de dezvoltare a parteneriatul social pentru
formare profesională, a unui studiu privind tendinŃele prezente pe piaŃa muncii în
vederea corelării acestora cu oferta, precum şi adaptarea ofertei educaŃionale a
instituŃiilor de învăŃământ
 Organizarea de întâlniri cu reprezentanŃii mediului de afaceri pentru prezentarea
facilităŃilor prevăzute în Legea nr. 76/2002, în ceea ce priveşte angajarea de personal
din rândul şomerilor sau al persoanelor care mai au 3 ani până la pensionare
 SusŃinerea logistică şi publicitară a Târgurilor de oferte de muncă organizate de
A.J.O.F.M. şi instituŃiile de învăŃământ superior, în vederea atragerii studenŃilor pe
piaŃa muncii
 Elaborarea unui program concret de susŃinere a furnizorilor locali de servicii de
formare (reducerea taxelor şi impozitelor, sprijin logistic şi publicitar etc.)
 Realizarea unei evaluări şi a unui program de măsuri de sprijin şi îndrumare către
unităŃile de învăŃământ preuniversitar în vederea implementării mecanismelor de
atragere de fonduri extrabugetare şi acordarea de sprijin logistic şi material pentru
dezvoltare utilizării tehnologiilor informatice.
3. DIRECTIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ:
Obiectivul specific anexat acestei sub-direcŃii de dezvoltare este reprezentat de crearea cadrului
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necesar pentru imbogatirea continua a vieŃii culturale şi sportive a localităŃii, pentru oferirea unor
posibilitati variate de agrement şi relaxare atât cetăŃenilor cât şi vizitatorilor oraşului, şi pentru o
mai buna calitate a serviciilor de educatie şi asistenta sociala oferite comunităŃii.
3.1.Dezvoltarea serviciilor sociale
Educatie

Modernizarea şi dezvoltarea şcolilor şi grădiniŃelor existente în toate cartierele în
vederea asigurării unei oferte de educaŃie şi asistenŃă socială calificate.

Dotarea acestira cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională,
echipamente IT;

înfiinŃarea a 2 grădiniŃe de cartier.

IniŃierea şi încurajarea parteneriatelor interşcolare în cadrul comunităŃilor locale
înfrăŃite cu municipiul RădăuŃi

Elaborarea unui program de măsuri concrete privind susŃinerea financiară a
dezvoltării infrastructurii şi a bazei materiale din învăŃământul preuniversitar

Crearea şi implementarea unui sistem de recompensare a elevilor şi studenŃilor cu
performanŃe deosebite, precum şi a cadrelor didactice care i-au îndrumat (acordarea de burse
sau premii, titluri de excelenŃă festivităŃi de premiere, publicitate)
 Implementarea unui program de constituire de parteneriate între unităŃile şcolare, în

vederea folosirii în comun a resurselor (biblioteci, săli de sport)

Construirea unui cămin universal, în vederea satisfacerii nevoilor de cazare ale elevilor
Sanatate


Reabilitarea Spitalului vechi, reparcelarea curŃii interioare si construirea unuicamin de
batrini in locaŃia respectiva, cu o capacitate de 100+ locuri; parcul spitalului va fi
accesibil si extins pentru folosire comuna
 Implementarea unor politici de sănătate - droguri ilicite şi licite, igiena, sănătatea
reproducerii, sănătate mintală, accidente şi prim ajutor, asistenŃă medicală;
 Program de dezvoltare a serviciilor de asistenŃă medicală ambulatorie de specialitate şi a
laboratoarelor de analize medicale
 Elaborarea unor programe şi servicii de asistenŃă medicală primară prin medicii de
familie
 Programe de dezvoltare a cabinetelor de medicină a muncii
 Programe de dezvoltare a medicinii de familie
 Crearea unor programe de stimulare a serviciilor de îngrijire la domiciliu
 Constituirea unui program bugetar, de dotare cu aparatură medicală performantă a
spitalelor municipal si vechi
 Program de reabilitare a întregii reŃele spitaliceşti
 Program de promovare şi îmbunătăŃire a condiŃiilor igienico-sanitare din instituŃiile de
învăŃământ parteneriat: instituŃiile de învăŃământ-instituŃiile sanitare
Asistenta sociala
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Construire de blocuri mici, sociale, ca „infill" intre blocurile existente, inclusiv parcări
sub-supraterane (parteneriat public-privat9, in general prin optimizarea spatiilor ocupate
d garaje existente
 Construirea de locuinŃe sociale (duplex, multiple, înşiruite), intre case, pe terenurile
Primăriei, ca „infill" sau reinoire, prin inlocuirea unor clădiri dezafectate
 Construirea unui cartier de locuinŃe pe parcela CIOS prin concesionarea terenului
respectiv si construire prin parteneriat public-privat, urmata de vinzare directa
 Elaborarea unui plan de măsuri pentru facilitarea accesului cadrelor didactice tinere la
obŃinerea unei locuinŃe
 Crearea unui program de măsuri concrete în vederea sprijinirii grupurilor
supuse riscului de excluziune socială (facilitarea accesului la locuinŃe, educaŃie,
transport în comun, crearea de şcoli şi grădiniŃe cu program special - inclusiv School
after school)
 încheierea unor parteneriate cu instituŃiile de furnizare a serviciilor sociale în
vederea derulării unor campanii de informare
şi
conştientizare adresate
angajatorilor, pentru schimbarea atitudinilor sociale şi a stereotipurilor cu privire la
grupurile vulnerabile
 Organizarea unor campanii publice de informare şi sensibilizare asupra problematicii
abuzului, violenŃei şi a exploatării;
 Servicii de consiliere pentru minorii în dificultate -prevenirea separării copilului de
familie si pentru tinerii proveniŃi din instituŃii de ocrotire
 Centru pentru persoane vârstnice ( de ingrijire, de zi, respiro, de locuinta temporara)
 Cantina sociala - centru pentru reabilitarea şi modernizarea imobilului.
 Masuri de asistenta sociala a romilor (acces la piata muncii, la serviciile sociale etc)
 COMPLEX SOCIAL INTERCULTURAL cu sală de sport multifuncŃională pentru
copiii care provin din familii aflate în stare de risc
 Crearea unui centru de voluntariat, dezvoltarea serviciilor sociale prin atragerea şi
mplicarea a cât mai mulŃi voluntari, crearea unui centru de resurse pentru aceştia
Măsuri pentru prevenirea traficului de persoane


Modificarea scopului adăpostului pentru victimele violenŃei în familie - oferirea de
adăpost, asistenŃă socială şi medicală, asistenŃă emoŃională,
consultanŃă juridică
victimelor violenŃei în familie sau in alte scopuri
 Accesibilizarea tuturor serviciilor si institutiilor pentru persoanele cu handicap,
îmbunătăŃirea accesului atât fizic, cât şi informaŃional
 Dezvoltarea parteeriatelor administratie publica –sector non-guvernamental in domeniul
asistentei sociale
3.2. Sprijinirea politicilor culturale





Elaborarea unei strategii sectoriale pe probleme de cultură.
Elaborarea unei strategii legate de salvarea (conservarea şi restaurarea) patrimoniului
arhitectonic, a modalităŃilor cu adevărat eficiente de descurajare a intervenŃiilor care
mutilează autenticitatea stilistică, ornamentica originală de pe faŃadele caselor rădăuŃene
de patrimoniu şi nu numai, a acelora care
Crearea unui Comitet consultativ pe probleme de cultură
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3.3.

Dezvoltarea unei noi ramuri in Muzeul etnografic pentru realizarea unui muzeu
al tehnicii.
Elaborarea unor proiecte pentru mobilarea, şi ambientarea spaŃiilor publice
disponibile cu lucrări de artă contemporană semnate de artişti profesionişti.
Elaborarea unor programe pentru promovarea valorilor culturale rădăuŃene.
Participarea la evenimente culturale europene.
Fructificarea
parteneriatelor
internaŃionale
(oraşe înfrăŃite, parteneriate
instituŃionale) pentru promovarea culturii locale în străinătate şi pentru aducerea la
RădăuŃi a unor evenimente artistice internaŃionale de calitate.
Valorificarea relaŃiilor internaŃionale transfrontaliere care ar putea aduce beneficii
Valorificarea rolului RădauŃiului prin accesarea statutului de membru al AlianŃei
Oraşelor Europene de Cultură în vederea promovării pe plan internaŃional a valorilor de
patrimoniu local.
Programe educaŃionale pentru conştientizarea rădăuŃenilor de valorile culturale ale
municipiului.
Introducerea în şcoli a cursului opŃional despre Patrimoniu cultural.
Dezvoltarea de parteneriate educaŃional - culturale.
înfiinŃarea unui Centru multicultural care să fie centru de comandă, finanŃare şi control a
ofertei culturale.
înfiinŃarea şi dezvoltarea unui Centru de informare culturală.
Parteneriate externe pe teme de multiculturalitate (invitarea la Festivalul minorităŃilor
a unor parteneri din exterior) - Festivalul InternaŃional Etnofolcloric "Arcanul"
Organizarea la RădăuŃi a Congresului multiculturalităŃii.
Reutilarea şi revigorarea Casei de cultură multifuncŃionale.
Demersuri în vederea obŃinerii Mărcii de Oraş Cultural de Marcă EuropeanăQUALICITIES
Promovarea reŃelelor culturale şi susŃinerea culturii locale existente prin sprijinirea
instituŃiilor şi organizaŃiilor de cultură precum şi a artişilor
Crearea unui brand al oraşului prin cultură

Sprijinirea activitatilor de tineret, sport
Tineret








Crearea unui Consiliu Consultativ al Tinerilor care să îşi desfăşoare activitatea în
colaborare cu Consiliul Local în ceea ce priveşte promovarea proiectelor privind
activităŃile de tineret, cultura, învăŃământ şi sport şi care să transmită nevoile tinerilor
aşa cum sunt percepute de aceştia, precum şi sprijinirea acestora să desfăşoare proiecte
proprii pentru soluŃionarea acestor probleme.
încurajarea implicării şi participării tinerilor la luarea deciziilor privind comunitatea
locală.
înfiinŃarea unui Centru pentru Tineret.
înfiinŃarea unor puncte (instituŃii) pentru informarea şi consilierea tinerilor privind
diverse domenii (orientare şi formare profesională, sănătate, etc).
înfiinŃarea unui Centru studenŃesc/„Casa studenŃilor".
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Programe de sprijinire şi stimulare a creativităŃii culturale în rândul tinerilor.
Sprijinirea ONG pentru derularea de programe şi activităŃi dedicate tinerilor.
Organizarea de concursuri şi activităŃi informative privind istoria şi tradiŃiile oraşului
Amenajare terenuri de sport în cartiere, alternativă de petrecere a timpului liber
pentru tineri
înfiinŃarea unui centru local pentru informare tineret pe probleme de locuinŃe, scopul
acestuia fiind:

- să ofere informaŃii despre disponibilităŃile de locuire, Ńinând seama de resursele şi
cerinŃele individuale
- să ofere informaŃii privitoare la legislaŃia curentă şi la drepturile şi avantajele care
decurg din aceasta - să ajute la găsirea de locuinŃe pentru tinerii care au dificultăŃi în viaŃa
socială sau familială



Program de combatere a şomajului în rândul tineretului, factor de marginalizare a
tinerilor în societate
Dezvoltarea unor programe pentru includerea tinerilor fără adăpost în forme de sprijin
asociativ în vederea sprijinirii lor în găsirea de locuri de muncă.
Sport










Modernizarea şi dotarea bazelor sportive şi de agrement existente.
Sprijinirea modernizării asociaŃiilor sportive şi cluburilor sportive finanŃate de stat, a
bazelor şi materialelor la nivelul cerinŃelor actuale ale sportului de mare performanŃă.
Amenajarea unor terenuri de sport în cartiere, alternativă de petrecere a timpului liber.
Finalizarea reamenajarii unui stadion destinat atletismului şi jocurilor precum şi
dezvoltarea unei infrastructuri moderne
Crearea unei baze sportive „Open" prin proiecte ale primăriei vizând fondurile
europene
Construirea unui complex sportiv cu stadion modern.
Amenajare teren de fotbal cu iarbă sintetică
Modernizarea stadionului municipal

Popularizarea şi sprijinirea popularizării valorilor sportive prin mass-media locală şi
centrală, precum şi prin site-ul Primăriei.
4. DIRECTIA PRIVIND MODERNIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Obiectivul specific al acestei direcŃii de dezvoltare consta în îmbunătăŃirea imaginii
administraŃiei publice locale faŃă de populaŃie, în special prin crearea tuturor condiŃiilor
materiale, umane şi logistice necesare pentru a putea maximiza beneficiile socio-economice
ale actului administrativ asupra comunităŃii locale.
4.1. Dezvoltarea resurselor umane în administraŃia locală
Proiecte si masuri:
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Organizarea de cursuri de specializare a funcŃionarilor implicaŃi în procesul de
formulare şi implementare a politicilor publice
Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea
de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor (cu acreditare din partea Ministerului
Educatiei şi Ministerului Muncii Familiei şi Egalitatii de Sanse); resurse umane,
contabilitatea instituŃiilor publice, salarizarea personalului bugetar, legislaŃia muncii,
tehnici de comunicare cu presa, managementul instituŃiilor publice, controlul financiar
preventiv, accesarea de fonduri europene.
Schimburi de experienta în programe de twinning si in proiecte transfrontaliere;
Training pentru funcŃionarii publici din administraŃia publică locală inclusiv pentru
reprezentanŃii autorităŃilor locale în consiliile de administraŃie ale şcolilor, şi din
sectorul de sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;
Training în domeniul evaluării performanŃelor serviciilor publice;
Punerea în practica a prevederilor legii 339/2008 care prevede acordarea unor sporuri
salariale pentru persoanele implicate în activităŃile ciclului managementului de proiect.

4.2. Modernizarea bazei materiale şi informatice a administraŃiei publice locale







Extinderea clădirii primăriei şi amenajarea unor noi spaŃii care să deservească
activitatea administrativă
Dotarea instituŃiilor publice cu echipamente moderne, pachete software pentru
eficientizarea activitatii acestora (plata online a impozitelor şi taxelor,alte programe
pentru activitatea financiar-contabila, program de managementul documentelor, sistem
de înregistrare electronică pentru serviciul de stare civila, achiziŃionarea unor staŃii de
lucru de ultimă generaŃie şi altor echipamente performante etc)
Implementarea unui sistem de management al proiectelor în sistemul informatic
(Primavera, MS Project) şi instruirea personalului implicat;
SusŃinerea conectării unităŃilor şcolare la internet prin conexiuni broadband
AchiziŃionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al
cetăŃenilor la informaŃii de interes public, amenjarea unui Telecentru

4.3.Creşterea transparentei şi credibilitatii în faŃă cetăŃenilor si dezvoltarea
institutionala






Dezvoltarea activităŃii centrelor de informare a cetăŃenilor (Centrul de Informare pentru
Cetateni, Centru de Informare Europeana - dotarea cu echipamente IT, mobilier
modern, alte instrumente şi tehnici de comunicare)
Organizarea unor dezbateri publice periodice, atât la sediul primăriei cât şi în fiecare
dintre cartierele oraşului
Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi
reducerii barierelor administrative pentru cetăŃeni
Actualizarea permanentă a paginii de internet a Primăriei
Semnalizarea prin panouri sau plăci informative a tuturor investiŃiilor realizate de către
administraŃia publica locală, dupa exemplul panourilor informative obligatorii în
cazurile proiectelor cu finanŃare externă nerambursabilă, care să conŃină informaŃii
despre valoarea investiŃiei, finanŃatorul proiectului, principalii subcontractori;
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Comunicate de presa şi spoturi radio/tv prin care primăria să aducă la cunoştinŃa
comunităŃii toate investiŃiile majore realizate din surse proprii sau atrase, în acest fel
crescând sentimentul şi încrederea cetăŃenilor că fondurile sunt direcŃionate cu
prioritate către acŃiuni în interesul public.
Implementarea modelului de City Manager pentru realizarea unei mai bune coordonări
şi gestionări a serviciilor publice
Crearea unei zone de dezvoltare prin asocierea cu localităŃile din apropiere pentru a
coordona politicile de planning teritorial.
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Capitolul 7. Planul de acŃiuni al municipiului RădăuŃi pentru perioada de programare 2009 - 2013
DirecŃia

DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

14

Sub-direcŃia de
dezvoltare

Dezvoltarea
infrastructurii
şi
serviciilor de transport
ale
municipiului
RădăuŃi

Proiectul propus

Responsabil / partener

DesfiinŃarea liniei de cale
ferată şi realizarea unei şosele
rapide

Serviciul ATUCMAC14;
DirecŃia Tehnică

Centură ocolitoare

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică în
parteneriat cu Consiliul
JudeŃean Suceava

Construirea
de
subterane de cartier

parcări

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică

Măsuri pentru îmbunătăŃirea
traficului auto şi pietonal

Compartiment
RPRPM15 în parteneriat
cu Serviciul PoliŃia
Rutieră

ConstrucŃia unui pasaj în zona
gării

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică

Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Cadastru, Mediu, Amenajarea Cimitirelor
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Surse de finanŃare
disponibile
POS Transport
Fonduri ale Ministerului
Transporturilor
Buget local
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 2.1
Credit bancar
Buget local
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
Credit bancar
Buget local
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
Credit bancar
Parteneriat public-privat
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
Credit bancar

Termen de realizare

2012

2010

2009

2013

2010
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DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

Dezvoltarea
infrastructurii
şi
serviciilor de transport
ale
municipiului
RădăuŃi

Legarea principalelor suprafeŃe
plantate din oraş

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică

Elaborarea de studii comune şi
schimburi de experienŃă în
domeniul
transportului
transfrontalier

Compartiment programe
fonduri structurale în
parteneriat cu Consiliul
JudeŃean Suceava

Asfaltarea străzilor care vor fi
canalizate

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică

Reabilitarea
aleilor

şi

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică

Amenajarea a două sensuri
giratorii

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică în
parteneriat cu Serviciul
PoliŃie Rutieră

trotuarelor
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Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
Programe de cooperare
transfrontalieră,
cooperare transnaŃională
şi
cooperare
interregională
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
Credit bancar
Buget local
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
Credit bancar

2010

2011

2013

2012

2009
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Executarea unor studii şi
lucrări moderne de dirijare şi
control al traficului

Programe de educaŃie rutieră

DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

Dezvoltarea
infrastructurii
şi
serviciilor de transport
ale
municipiului
RădăuŃi

2010

Serviciul ATUCMAC;
DirecŃia Tehnică în
parteneriat cu Serviciul
PoliŃie Rutieră

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1

Semestrial

Sistem GPS de management al
traficului

2010

Reabilitarea
liniilor
de
transport urban relaŃionate cu
localităŃile învecinate

2010

ÎmbunătăŃirea serviciilor de
transport urban în municipiu,
reabilitarea si modernizarea
staŃiilor, achiziŃionarea unor
mijloace de transport în comun
ecologice

2011

Studiu de specialitate asupra
cerinŃelor de transport public
local în prezent şi pentru o
perioadă de 5 -10 ani, în
vederea elaborării fluxurilor de
transport de persoane
Elaborarea
regulamentelor
pentru efectuarea transportului
public local, privind activitatea
de transport în regim de taxi,

Compartimentul
monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităŃi
publice în parteneriat cu
Consiliul JudeŃean
Suceava
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Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
Credit bancar
Parteneriat public-privat
Programe bilaterale
Programe de cooperare
transfrontalieră,
cooperare transnaŃională
şi
cooperare

2009

2009
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privind activitatea de transport
în regim de închiriere

DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

Dezvoltarea
infrastructurii
şi
serviciilor de transport
ale
municipiului
RădăuŃi

interregională

Dezvoltarea transportului de
maxi taxi în zona periurbană

2010

Dezvoltarea
actualelor
sisteme
inteligente
de
transport şi introducerea unora
noi

2011

Compartimentul
monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităŃi
publice

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
Credit bancar
Parteneriat public-privat
Programe bilaterale
Programe de cooperare
transfrontalieră,
cooperare transnaŃională
şi
cooperare
interregională

Instalarea a patru staŃii de
epurare de cartier

2010

Extinderea reŃelei apă-canal
pentru deservirea celor patru
locaŃii

2010
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ProtecŃia mediului

Instalare apă şi canal în zona
cuprinsă între străzile Mihai
Viteazul, Volovatului şi Calea
Bucovinei, cu conectare la
reŃeaua existentă
Instalare apă şi canal la est de
Calea Bucovinei, cu conectare
directă la staŃia de epurare
existentă

DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

2010
Compartiment
monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităŃi
publice;
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS Mediu
Fondul de mediu
Credit bancar

2010

Drenare în locaŃia Toloaca de
Jos folosind pârâul Băhnean

2009

Crearea de reŃele locale de
preluare a apelor pluviale

2009

Centura verde a Municipiului
RădăuŃi

Serviciul ATUCMAC;
Compartiment
fond
funciar

Parcul eolian RădăuŃi

Compartimentul juridic
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

ProtecŃia mediului

EducaŃie
ecologică
şi
conştientizarea
populaŃiei
asupra necesităŃii spaŃiilor
verzi

Compartiment RPRPM
în
parteneriat
cu
Consiliul
JudeŃean
Suceava, Inspectoratul
Şcolar al JudeŃului
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Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS Mediu
Fondul de mediu
Buget local
Parteneriat
publicprivat
POS Mediu
Fondul de mediu
Credit bancar
Buget local
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii

2009

2010

Anual
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Suceava

DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

Atragerea copiilor şi a tinerilor
la activităŃi cu caracter
ecologic,
iniŃierea
participanŃilor
în
voluntariatul pentru mediu şi
desfăşurarea unei campanii de
sensibilizare a populaŃiei din
cartiere pentru amenajarea
şi protejarea spaŃiilor verzi

Compartiment RPRPM
în
parteneriat
cu
Consiliul
JudeŃean
Suceava, Inspectoratul
Şcolar al JudeŃului
Suceava, AgenŃia pentru
ProtecŃia
Mediului
Suceava, ONG-uri de
mediu

Master-plan pentru zonele
verzi de pe raza municipiului
RădăuŃi

Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Declararea parcurilor existente
ca zone protejate

Compartimentul juridic

Extinderea parcurilor existente
şi în special a zonei Parcului
Central

DirecŃia Tehnică

Realizarea
orăşeneşti

DirecŃia Tehnică

ProtecŃia mediului
de

noi

parcuri

Încurajarea amenajării de noi
spaŃii verzi în cartiere în jurul
blocurilor,
precum
şi
întreŃinerea şi extinderea celor
existente

Compartimentul
RPRPM în parteneriat
cu
AgenŃia
pentru
ProtecŃia
Mediului
Suceava
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Buget local
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Voluntariat
Programe educaŃionale

Buget local
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Fondul de mediu
Buget local

Buget local
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de mediu
Programe bilaterale
Buget local
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de mediu
Programe bilaterale
Buget local
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de mediu
Programe bilaterale
Voluntariat

Anual

2010

2010
2009

2011

Anual
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ProtecŃia mediului
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

Amenajarea Parcului Cinema
FLACĂRA

DirecŃia Tehnică

Întocmirea unui P.U.Z pentru
amenajarea corespunzătoare a
malurilor rîului SuceviŃa în
perimetrul
oraşului
şi
transformarea acestora
în
locuri de promenadă

Serviciul ATUCMAC

Amenajare PiaŃa Civică

DirecŃia Tehnică

Buget local
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de mediu
Programe bilaterale
Voluntariat
Buget local

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
Credit bancar

2009

2009

2009

Amenajarea PieŃii Civice pe
locul parcării centrale
Reabilitarea clădirii Primăriei
RădăuŃi şi a anexelor acesteia

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.1
Credit bancar

DirecŃia Tehnică
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Dezvoltarea
utilităŃi
şi
publice

altor
spaŃii

Reabilitarea
iluminatului
public în conjuncŃie cu
asfaltarea străzilor
Extindere iluminat public în
conjuncŃie
cu
asfaltarea
străzilor
Completarea
reŃelei
de
distribuŃie a energiei electrice
la nivelul întregului municipiu
reabilitare prin drenarea sau
amenajarea unui iaz/lac/parc de
agrement lângă releu, pe str.
1Mai

DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
URBANE

Dezvoltarea
utilităŃi
şi
publice

15

altor
spaŃii

2013

DirecŃia Tehnică şi
Compartiment
monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităŃi
publice

Extinderea cimitirului existent
şi construirea unui incinerator
uman

DirecŃia Tehnică şi
Serviciul ATUCMAC

Extinderea clădirii Judecătoriei

DirecŃia Tehnică şi
Serviciul ATUCMAC

Mutarea pieŃei agro-alimentare
într-o zonă centrală a oraşului
si modernizarea ei

DirecŃia Tehnică şi
Serviciul ATUCMAC

Continuarea programului de
reabilitare termică a clădirilor
la nivelul municipiului RădăuŃi

DirecŃia Tehnică şi
Compartiment
monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităŃi
publice

Compartiment RelaŃii Publice, RelaŃii cu Publicul, MinorităŃi
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Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de mediu
POR DMI 1.1
POR DMI 5.2
Credit bancar
Parteneriat public-privat

2013

2010

Buget local
Credit bancar

2011

Buget local
Credit bancar

2011

Buget local
Credit bancar

2011

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar

Anual
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DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
TURISM

DEZVOLTARE
ECONOMICĂ

ŞI

ŞI

Promovarea
turismului
culturalreligios, de afaceri, de
evenimente,
de
agrement de scurtă
durată

Promovarea
turismului
culturalreligios, de afaceri, de
evenimente,
de
agrement de scurtă

Reabilitarea / modernizarea
spaŃiilor de cazare şi de
alimentaŃie publică

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Consiliul JudeŃean
Suceava

Efectuarea lucrărilor necesare
pentru
valorificarea
potenŃialului
turistic
al
municipiului RădăuŃi

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Consiliul JudeŃean
Suceava

Reabilitarea
Muzeului
de
Etnografie „Samuil şi Eugenia
IoneŃ"

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Consiliul JudeŃean
Suceava

Reabilitarea
central

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

sitului

istoric
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Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS CCE
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 2.1
POR DMI 5.1
POR DMI 5.2
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
AFCN
POR DMI 5.1
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
AFCN
POR DMI 5.1
Credit bancar

Etapizat
2013

până

în

Etapizat
2013

până

în

2013

2013
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16

Reabilitarea clădirii Templului
evreiesc şi a Bisericii Sf.
Dumitru

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Modernizarea clădirii Casei de
Cultură
prin
recompartimentarea
ei
funcŃională

DirecŃia Tehnică

Valorificarea
monumentelor
existente în turismul cultural şi
istoric şi amplasarea unor noi
monumente

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Dezvoltarea turismului religios
prin introducerea în circuitul
turistic a lăcaşelor de cult, ale
muzeelor sau expoziŃiilor cu
tematică religioasă

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Punerea în valoare a unor
acŃiuni tradiŃionale (Zilele
RădăuŃiului,
Festivalul
MinorităŃilor,
Festivalul
Vinului)

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu CJCPCT Suceava16

Centrul JudeŃean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale Suceava
182

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
AFCN
POR DMI 5.1
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
AFCN
POR DMI 5.1
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
AFCN
POR DMI 5.1
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
AFCN
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP

2013

2013

Etapizat
2013

până

în

Etapizat
2013

până

în

2012
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Crearea unor instituŃii care
promovează
valorile
din
RădăuŃi

Compartimentul juridic
în
parteneriat
cu
Consiliul
JudeŃean
Suceava

Realizarea unui parteneriat cu
Uniunea Artiştilor Plastici şi
cu personalităŃi din domeniul
culturii artei, pentru punerea
în valoare a patrimoniului
moştenit

Compartimentul juridic

Preluarea Hergheliei RădăuŃi
de la Ministerul Agriculturii şi
introducerea ei in circuitul
turistic

Compartimentul juridic
şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism

Amenajarea râului Suceava /
SuceviŃa pentru a fi valorificat
în scopuri turistice

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism

Modernizarea
/
crearea
dotărilor de agrement în
zonele de interes turistic

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism
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Sponsorizări
Buget local

Buget local
AFCN

Buget local

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de Mediu
AFCN
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.2
Credit bancar
PPP

2009

2009

2010

2010

2011
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Dezvoltarea turismului „de
sfârşit de săptămână" prin
organizarea şi promovarea
unor evenimente specifice
(oferte
culinare,
muzică
specifică, organizarea unor
acŃiuni
sau
evenimente
atractive) cuprinse într-un
pachet turistic

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism

Amenajarea
municipal

DirecŃia Tehnică

unui

ştrand

Reabilitarea, conservarea şi
amenajarea
siturilor
exindustriale în scopuri turistice;
punerea în funcŃiune a trenului
electric cu ecartament normal
în scopuri turistice

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Construirea unui cinematograf
modern (multiplex)

DirecŃia Tehnică

Recuperarea clubului sportiv
VoinŃa si amenajarea lui ca şi
centru public de recreere
sportivă

Compartimentul juridic

184

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
PPP

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Fondul de Mediu
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
PPP
Buget local

2010

2010

2013

2013

2013

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

Crearea condiŃiilor
turism tip wellness

pentru

DirecŃia Tehnică în
parteneriat cu agenŃii
economici din turism

Sprijinirea
şi
dezvoltarea
turismului de afaceri prin
valorificarea
logisticii
si
infrastructurii existente

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Dezvoltarea şi promovarea
turismului gastronomic prin
valorificarea tradiŃiilor locale şi
a
interferenŃei
diferitelor
culturi în domeniu

Compartimentul
programe
fonduri
structurale
în
parteneriat cu agenŃii
economici din turism

Realizarea unor arii protejate
pentru turism tematice

Compartimentul juridic
în
parteneriat
cu
AgenŃia pentru ProtecŃia
Mediului Suceava

Dezvoltarea
ecoturismului
prin valorificarea traseelor in
localităŃile limitrofe

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism

185

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 5.2
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.2
POS CCE
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP
Buget local
POS Mediu

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.2
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP

2013

2013

2009

2010

2010

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

Crearea
unui
brand
al
municipiului,
valorificarea
identităŃii
oraşului
şi
promovarea
în
circuitul
turistic european

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism

Realizarea
şi valorificarea
unor
circuite
turistice
bucovinene şi transfrontaliere,
tematice şi altele

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu agenŃii economici din
turism

Crearea
şi
promovarea
produselor
turistice
cu
specific rădăuŃean

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu CJCPCT Suceava şi
Consiliul
JudeŃean
Suceava,
agenŃii
economici din turism

Realizarea şi valorificarea unor
produse turistice
transfrontaliere Bucovina
CernăuŃi

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu CJCPCT Suceava şi
Consiliul
JudeŃean
Suceava,
agenŃii
economici din turism

186

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.2
POR DMI 5.3
Programe
transfrontaliere
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.2
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.2
POR DMI 5.3
Programe
transfrontaliere
Credit bancar
PPP

2011

2010

2010

2010

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

Organizarea de schimburi de
experienŃă cu Ńări cu tradiŃii
turistice, pentru
lucrătorii
din
domeniul turismului.
Adaptarea
învăŃământului
conform standardelor Uniunii
Europene

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Consiliul JudeŃean
Suceava,
agenŃii
economici din turism

Realizarea de materiale de
promovare a ofertei turistice a
municipiului

Compartimentul
programe
fonduri
structurale

Realizarea
de
„Târguri
turistice" pentru oferirea de
pachete turistice

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Consiliul JudeŃean
Suceava,
agenŃii
economici din turism

Organizarea şi
promovarea
turismului de vânătoare

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
AsociaŃia Vânătorilor,
agenŃii economici din
turism

187

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS DRU
POS CCE
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.3
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.3
Sponsorizări
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 5.3
Sponsorizări
Credit bancar

2009

2009

2009

2009

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

Crearea unui cadru
favorabil
pentru
dezvoltarea
activităŃilor economice
şi serviciilor şi pentru
atragerea investiŃiilor
autohtone şi străine

Colaborare cu tur-operatorii şi
cu ONG-urile din turism
pentru identificarea de noi
oferte
tematice,
pentru
diversificarea şi promovarea
ofertei
turistice,
pentru
realizarea de pachete turistice
atractive

Compartimentul juridic

Elaborarea şi editarea unui
Plan Strategic de Dezvoltare a
Economiei
Municipiului
RădăuŃi

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Consiliul JudeŃean
Suceava

Elaborarea unui Ghid de
produse şi servicii oferite de
mediul de afaceri local

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Elaborarea unor sondaje de
evaluare a atitudinii şi nevoilor
mediului de afaceri

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Efectuarea unei evaluări şi
inventarieri a tuturor spaŃiilor
şi
terenurilor
destinate
investiŃiilor

DirecŃia Economică

Buget local
Sponsorizări

Buget local

Buget local

Buget local

Buget local

Compartimentul juridic

188

2009

2009

2009

2009

2009

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

Realizarea unor studii privind
identificarea
nevoilor
şi
trăsăturilor
consumatorului
rădăuŃean, precum şi acele
bunuri şi serviciile aflate într-o
cantitate insuficientă pe piaŃă,
în vederea stabilirii direcŃiei de
diversificare
a
economiei
locale

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Elaborarea unei strategii de
marketing
pentru
micii
întreprinzători

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Realizarea de studii şi crearea
unei baze de date necesare
dezvoltării IMM-urilor

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Realizarea unor studii privind
facilităŃile şi sprijinul care pot
fi acordate investitorilor în
vederea
dezvoltării
pieŃei
imobiliare

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Elaborarea de strategii privind
introducerea
şi dezvoltarea
sistemelor inteligente pentru
afaceri
şi managementul
informaŃiei,
inclusiv
în
relaŃionarea cu autoritatea
publică locală

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

189

Buget local

Buget local

Buget local
POS CCE

Buget local

Buget local
POS CCE

2009

2009

2010

2010

2010

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

Oferirea
de
facilităŃi
investitorilor - elaborarea unor
scheme de stimulente pentru
investitori în funcŃie de
beneficiul pe care aceştia l-ar
putea aduce bugetului local şi
de natura activităŃii

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Elaborarea
unei
strategii
privind introducerea sistemelor
de comerŃ electronic şi a
sistemelor pentru relaŃii cu
clienŃii (Customer Relationship
management)

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Editarea unei „Broşuri de
atragere",
în
vederea
promovării aspectelor pozitive
ale municipiului, tip pliant,
care
are
menirea
să
transmită o impresie despre
starea oraşului,
valorile şi
particularităŃile acestuia

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava şi
Consiliul
JudeŃean
Suceava

Organizarea, în colaborare cu
instituŃiile
de învăŃământ
superior şi mediul de afaceri
local de seminarii de instruire
pe tematici legate pe transferul
de Tehnologie

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie
Suceava,
instituŃii de învăŃământ
superior şi Consiliul
JudeŃean Suceava

190

Buget local

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS CCE

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS CCE
PPP

Buget local
Sponsorizări

2010

2010

2011

Semestrial

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

Realizarea unor materiale de
promovare,
portaluri
de
internet
dedicate,
acŃiuni
promoŃionale la nivel local, cu
scopul
de
atragere
a
investitorilor străin

Compartimentul
programe
fonduri
structurale
şi
Compartimentul resurse
umane şi informatică în
parteneriat cu Camera
de ComerŃ şi Industrie
Suceava

Organizarea
unui
Forum
economic municipal anual sau
aderarea la cel judeŃean /
regional / naŃional

DirecŃia
economică,
administrativ şi protocol

SusŃinerea creării unor servicii
transfrontaliere de informare
pentru IMM-uri

Compartimentul
programe
fonduri
structurale
şi
Compartimentul resurse
umane şi informatică în
parteneriat cu Camera
de ComerŃ şi Industrie
Suceava

Construirea / amenajarea unor
pieŃe agroalimentare (fixe
sau mobile) cu producători
în
fiecare
cartier
al
municipiului, modernizarea şi
diversificarea celor existente

DirecŃia Tehnică

Crearea unui centru de
informare pentru investitori

Compartimentul
programe
fonduri
structurale
şi
Compartimentul
RPRPM

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS CCE
PPP
Sponsorizări

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Sponsorizări
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POS CCE

Buget local
Credit bancar
PPP

191

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 4.1
POS CCE
POS DRU

2010

2009

2010

2011

2011

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

Crearea / dezvoltarea / aderarea
la incubatoare ştiinŃifice şi
tehnologice, reŃele şi zone de
dezvoltare

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu
instituŃiile
de
învăŃământ superior

Extinderea
şi
dezvoltarea
centrelor
de
promovare,
formare şi consultanŃă în
afaceri

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Extinderea
centrelor
expoziŃionale,
organizarea
de
târguri tematice şi
atragerea expozanŃilor din
spaŃiul comunitar

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

ÎnfiinŃarea
unui
Comitet
consultativ permanent cu rol de
consiliu
director
al
dezvoltării economice

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie
Suceava,
Consiliul
JudeŃean
Suceava

192

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 4.1
POS CCE
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 4.1
POS CCE
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 1.1
POR DMI 4.1
POS CCE Credit bancar
PPP
Buget local

2011

2012

2012

2009

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

Dezvoltarea infrastructurii şi a
serviciilor transfrontaliere de
afaceri

Crearea unui
industrial

mini

Atragerea a trei
alimentare mari

parc

magazine

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie
Suceava,
Consiliul
JudeŃean
Suceava
Compartimentul juridic
DirecŃia Tehnică
Camera de ComerŃ

Compartimentul juridic

Crearea unei zone comerciale
de tip bazar către exteriorul
oraşului, cu acces uşor şi spaŃiu
suficient de parcare

Compartiment juridic

Amenajarea unui mall modern

Compartimentul juridic

Formarea
profesională
a
resurselor
umane
din
domeniul turismului

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe de cooperare
transfrontalieră
POR DMI 1.1
POR DMI 4.1
POS CCE
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe de cooperare
transfrontalieră
POS CCE
PPP
Buget local
PPP
Buget local

2010

2011

2010
2009

Serviciul ATUCMAC

193

Buget local
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU

2010
Anual

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

Organizarea unei serii de
întâlniri în vederea prezentării
informaŃiilor despre ofertele
existente pentru pregătirea
managerilor

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

Organizarea unor simpozioane
în vederea prezentării unor
cursuri de management al
afacerilor
şi
creşterea
capacităŃii
interne
de
dezvoltare a resurselor umane

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava şi
Universitatea

Recomandarea către toate
persoanele beneficiare ale
Legii 416 de a urma cursuri de
calificare şi recalificare

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
AJOFM

Elaborarea unui studiu privind
tendinŃele prezente pe piaŃa
muncii în vederea corelării
acestora cu oferta, precum şi
adaptarea ofertei educaŃionale
a instituŃiilor de învăŃământ

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Comitetul Local de
dezvoltare
a
parteneriatului
social
pentru
formare
profesională

Organizarea de întâlniri cu
reprezentanŃii mediului de
afaceri pentru prezentarea
facilităŃilor prevăzute în Legea
nr. 76/2002

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu Camera de ComerŃ şi
Industrie Suceava

194

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU

Semestrial

Semestrial

Semestrial

2010

Semestrial

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

SusŃinerea
logistică
şi
publicitară a Târgurilor de
oferte de muncă

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu AJOFM şi instituŃiile
de învăŃământ superior

Elaborarea
unui
program
concret
de
susŃinere
a
furnizorilor locali de servicii
de formare

Compartimentul
programe
fonduri
structurale în parteneriat
cu AJOFM şi instituŃiile
de învăŃământ superior

Realizarea unei evaluări şi a
unui program de măsuri de
sprijin şi îndrumare către
unităŃile
de
învăŃământ
preuniversitar
în
vederea
implementării mecanismelor
de
atragere
de
fonduri
extrabugetare şi acordarea de
sprijin logistic şi material
pentru dezvoltare utilizării
tehnologiilor informatice

Compartimentul
programe
fonduri
structurale

195

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POS CCE
POS DRU

Anual

2010

2011

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

DEZVOLTARE
COMUNITARĂ

DEZVOLTARE
COMUNITARĂ

Dezvoltarea serviciilor
sociale

Modernizarea şi dezvoltarea
şcolilor
şi
grădiniŃelor
existente în toate cartierele în
vederea asigurării unei oferte
de educaŃie şi asistenŃă socială
calificate

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi DirecŃia Tehnică

Dotarea şcolilor
şi
grădiniŃelor cu echipamente
didactice, echipamente pentru
pregătirea
profesională,
echipamente IT

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi
Compartimentul
informatică şi resurse
umane

ÎnfiinŃarea a 2 grădiniŃe de
cartier

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi DirecŃia Tehnică

Dezvoltarea serviciilor
sociale

196

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.4
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.4
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP

2013

2013

2012

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

IniŃierea
şi
încurajarea
parteneriatelor
interşcolare
în cadrul comunităŃilor locale
înfrăŃite cu municipiul RădăuŃi

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi Inspectoratul Şcolar
JudeŃean Suceava

Elaborarea
unui program
de măsuri concrete privind
susŃinerea
financiară
a
dezvoltării infrastructurii şi a
bazei
materiale
din
învăŃământul preuniversitar

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi Inspectoratul Şcolar
JudeŃean Suceava

Crearea şi implementarea
unui sistem de recompensare
a elevilor şi studenŃilor cu
performanŃe deosebite, precum
şi a cadrelor didactice care i-au
îndrumat

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi DirecŃia Economică

197

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.4
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii

2010

2010

2010

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

Implementarea unui program
de constituire de parteneriate
între unităŃile şcolare, în
vederea folosirii în comun a
resurselor

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi Inspectoratul Şcolar
JudeŃean Suceava

Construirea
unui
cămin
universal,
în
vederea
satisfacerii nevoilor de cazare
ale elevilor

Comisia
pentru
probleme de învăŃământ
şi Inspectoratul Şcolar
JudeŃean Suceava

Reabilitarea Spitalului vechi

DirecŃia Tehnică şi
Compartimentul
programe şi fonduri
structurale

198

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
POR DMI 3.4
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.1
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP

2010

2011

2012

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

Implementarea unor politici de
sănătate - droguri ilicite şi
licite,
igiena,
sănătatea
reproducerii, sănătate mintală,
accidente şi prim ajutor,
asistenŃă medicală

Viceprimarul
şi
Autoritatea de Sănătate
Publică

Program de dezvoltare a
serviciilor
de
asistenŃă
medicală
ambulatorie
de
specialitate şi a laboratoarelor
de analize medicale

Comisia de specialitate
a Consiliului Local

Elaborarea unor programe şi
servicii de asistenŃă medicală
primară prin medicii de familie

Comisia de specialitate
a Consiliului Local
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Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.1
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP

2010

2011

2009

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

Programe de dezvoltare
cabinetelor de medicină
muncii

a
a

Comisia de specialitate
a Consiliului Local

Programe de dezvoltare
medicinii de familie

a

Comisia de specialitate
a Consiliului Local

Crearea unor programe de
stimulare a serviciilor de
îngrijire la domiciliu

DirecŃia
socială

de

asistenŃă

Constituirea unui program
bugetar, de dotare cu aparatură
medicală
performantă
a
spitalelor municipal şi vechi

DirecŃia de
socială
şi
Economică

asistenŃă
DirecŃia

200

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.1
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP

2009

2009

2010

2009

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

Program de reabilitare
întregii reŃele spitaliceşti

a

Comisia de specialitate
a Consiliului Local

Program de promovare şi
îmbunătăŃire
a
condiŃiilor
igienico-sanitare din instituŃiile
de învăŃământ

Comisia de specialitate
a Consiliului Local în
parteneriat
cu
Inspectoratul Şcolar

Construire de blocuri sociale

DirecŃia Tehnică

Construirea de locuinŃe sociale

DirecŃia Tehnică

Construirea unui cartier de
locuinŃe

DirecŃia Tehnică

201

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
POR DMI 3.1
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
PPP
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Credit bancar
PPP

2013

2009

2013

2013

2013

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

Elaborarea
unui plan de
măsuri
pentru facilitarea
accesului cadrelor didactice
tinere la obŃinerea unei
locuinŃe

Comisia de învăŃământ
a Consiliului Local

Crearea unui program de
măsuri concrete în vederea
sprijinirii grupurilor supuse
riscului
de
excluziune
socială

DirecŃia
socială

Încheierea unor parteneriate
cu instituŃiile de furnizare a
serviciilor sociale în vederea
derulării unor campanii de
informare şi conştientizare
adresate angajatorilor

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul juridic

Organizarea unor campanii
publice de informare şi
sensibilizare
asupra
problematicii
abuzului,
violenŃei şi a exploatării

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul
RPRPM

de

AsistenŃă

202

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii

2009

2010

2009

Semestrial

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

Servicii de consiliere pentru
minorii în dificultate

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul
RPRPM

Centru pentru
vârstnice

DirecŃia
socială

persoane

de

AsistenŃă

Cantină socială - centru pentru
reabilitarea şi modernizarea
imobilului

DirecŃia Tehnică

Măsuri de asistenŃă socială a
romilor

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul
RPRPM

203

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii

Permanent

2009

2009

2009

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

Complex social intercultural cu
sală de sport multifuncŃională
pentru copiii care provin din
familii aflate în stare de risc

DirecŃia
socială

de

AsistenŃă

Crearea unui centru de
voluntariat,
dezvoltarea
serviciilor
sociale
prin
atragerea şi implicarea a cât
mai mulŃi voluntari, crearea
unui centru de resurse pentru
aceştia

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul
RPRPM

Măsuri
pentru
prevenirea
traficului de persoane

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul
RPRPM

Modificarea
scopului
adăpostului pentru victimele
violenŃei în familie - oferirea
de adăpost, asistenŃă socială şi
medicală, asistenŃă emoŃională,
consultanŃă juridică victimelor
violenŃei în familie sau în alte
scopuri

DirecŃia de AsistenŃă
socială
şi
Compartimentul
RPRPM

204

Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Buget local
Buget judeŃean
Buget de stat / programe
guvernamentale
Programe educaŃionale
Programe bilaterale
Programe
ale
unor
fundaŃii
Credit bancar

2010

2010

2009

2009

